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1. Introducció.

1.1. Que pretén este PEC.

Amb este PEC  pretenem marcar i coordinar les línies d'actuació en el  nostre

Centre, així com ser un referent per a la resta de documents oficials com:  Concreció

curricular de les Ensenyances Elementals i Professionals, Pla d'Acció T utorial,

Reglament de Règim Intern, Pla d'Acollida de l'alumnat i del professorat i  Pla  de

Convivència.

Per  a l'elaboració d'este document ha sigut necessària la  posada en comú

d'opinions, idees i experiències, per  a adequar e l  nost re  projecte a la realitat  del

Conservatori.

1.2. Importància del PEC.

Este document, garantix que tots els sectors de la Comunitat Educativa estem

representats i ens servix com a ferramenta per  a la millor  consecució dels objectius

marcats, de forma unificada.

1.3. Dimensions del PEC.

Creiem, que el PEC, ha de ser un document breu, concís, transparent i clarificador,

alhora que ens done d'una visió global i  completa de les característiques pròpies del

Centre.

Este Projecte Educatiu, és el resultat d'un treball consensuat pel claustre del

professorat, i es definix com un document obert i sempre avaluable.

És important el caràcter motivador i participatiu que inspira qualsevol treball en

equip, bàsic per al bon funcionament del Conservatori.

Tota la Comunitat Educativa, professorat, alumnat, pares i personal

d'administració, hem de ser conscients del nostre objectiu i  lluitar per a obtindre un

Conservatori  on  la  convivència i  un  bon clima de treball siguen els  nostres signes

d'identitat.

1.4. Marc legal.

El  nostre Projecte Educatiu de Centre, està completament relacionat i ho
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desenrotllem a partir de l 'actual  normativa vigent: Llei Orgànica 2/2006 de 3 de Maig,

modificada parcialment per la LOMCE, la qual va entrar en vigor en el curs 2014/2015, i

els Decrets 158/2007 i 159/2007 que regulen les Ensenyances Elementals i les

Ensenyances Professionals de Música.

1.5. Situació d’excepció davant la crisi ocasionada per la COVID-19.

Davant la crisi ocasionada per la COVID-19, totes les mesures i accions exposades

en aquest Projecte Educatiu de Centre, podran veure's provisionalment afectades. És per

això,  que  en  tot  moment  s'atendran  les  normes  que  es  publiquen  en  aquest  sentit.

El Conservatori disposarà a l'inici de curs d'un Pla de Contingència en el qual es

regularan les actuacions educatives previstes. També s'elaborarà un annex al Reglament

de règim Intern en el qual es detalle l'atenció educativa no presencial en els casos en els

quals resulte necessari.

2. Descripció i anàlisi de les característiques més rellevants del CPM Oliva.

Haurem  de  tindre  en  compte  que  encara  que  tots  els  centres  educatius

perseguixen els mateixos fins educatius, tots ells també diferixen entre si, per això cada

un  té  les  seues  pròpies  peculiaritats  que  els  singularitza.  I  per  tant,  és  inevitable

considerar  que la  situació  de  partida  respecte  al  PEC,  és  distinta  en  cada  centre.  A

continuació, es detalla una descripció i anàlisi de les característiques més rellevants que

donen forma als trets que definixen el CPM Oliva.

2.1. Entorn físic, demogràfic i socioeconòmic.

La ciutat d'Oliva està situada en el límit meridional de la província de València, amb

un terme municipal de relleu molt variat que va des de la zona muntanyosa fins a la costa

banyada pel Mediterrani passant pel pla en què es troba el nucli de població i la zona de

zones  humides  (marjal  Pego-Oliva)  i  de  cultius  en  què  predomina  el  monocultiu  del

taronger. La població se situa entorn dels 27.000 habitants.

L'economia  d'Oliva  basada  en  una  tradició  agrícola  i  en  una  indústria  que  consistix

generalment en derivats de la producció agrícola per al seu processat i comercialització,

dóna  pas  actualment  a  un  fort  creixement  del  sector  terciari  amb la  consolidació  del

turisme.
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El patrimoni cultural és important en una ciutat en què han nascut il·lustres com

Gregori  Maians i  Gabriel  Síscar.  El  cultiu  de les  lletres  és destacable  amb Francisco

Brines (Premi Nacional de les Lletres 1999) i amb la realització de festivals internacionals

de  poesia.  La  bona  conservació  i  activitat  dels  diferents  museus  (Arqueològic,  de  la

Il·lustració i Etnològic) i el fort arrelament de les festes de Setmana Santa, Festes Majors,

Moros i Cristians i Falles denoten una forta demanda cultural i per extensió educativa en

general.

Oliva disposa del Teatre Olímpia, el recent construït Centre Polivalent i diferents

sales d'exposicions que donen cabuda a concerts i esdeveniments culturals i en les que

eventualment el Centre realitza activitats que necessiten d'un gran aforament o una major

difusió entre la comunitat.

2.2. Característiques del Centre.

El  CPM Oliva és un Centre  públic  d'ensenyança oficial  que impartix  els  nivells

elemental i professional de música dependent de la Conselleria de Cultura, Investigació,

Educació  i  Esport  de  la  Generalitat  Valenciana,  per  tant  la  seua  capacitat  de  gestió

administrativa  és  d'àmbit  autonòmic.  De caràcter  comarcal,  atén  les  poblacions de la

Safor i part de la Marina Alta, aproximadament reunix una població de 140.000 persones. 

Creat oficialment segons el Decret 262/1997, de 14 d'octubre del Govern Valencià,

pel qual es crea un Conservatori Professional de Música en Oliva (DOGV 20/10/1997).

2.2.1. Instal·lacions.

Encara que inicialment les classes es van impartir en el CEIP Lluïs Vives d'Oliva,

actualment compta amb un edifici de nova construcció en C/ Manuel de Falla, 2 d'Oliva,

inaugurat el 18 de gener del 2005, amb un òptim equipament.

En la planta baixa de l'edifici es troba la zona d'administració i consergeria, aules

per a assignatures teoricopràctiques, biblioteca, aula d'orquestra,  auditori  i  servicis.  La

resta  d'aules  instrumentals,  cabines  d'estudi  i  percussió  es  distribuïxen  en  la  planta

primera.

El CPM Oliva està catalogat com a tipus “C”, és a dir, per a 270 alumnes, però la

matrícula  actual  és  de  368  alumnes.  És  per  això,  que  les  instal·lacions  encara  que

modernes són escasses per a este volum. En el curs 2008-09 van ser aprovades obres

d'ampliació que encara no s'han realitzat.
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En l'auditori l'accés a l'escenari és pel mateix pati de butaques, la qual cosa no és

molt pràctic a l'hora d'ubicar instrumental en este i a més els intèrprets accedixen des del

mateix pati de butaques. Tampoc el dit escenari està preparat per a acollir persones amb

minusvalideses ja que no compta amb rampa d'accés, simplement hi ha escalons per a

salvar l'altura.

La ubicació de l'aula de percussió en la primera planta també planteja seriosos

problemes  a  l'hora  de  realitzar  activitats  d'esta  especialitat  en  l'auditori  ja  que

l'instrumental de grans dimensions com a timbals, marimbes,… no poden ser traslladats a

la planta baixa amb l'ascensor.

2.2.2. Alumnat.

En el curs 2020-21 l'alumnat matriculat és el següent:

• 148 alumnes de Ensenyances Elementals.

• 220 alumnes de Ensenyances Professionals. Total: 368 alumnes

La majoria de l'alumnat procedix de poblacions de les comarques de la Safor-Valldigna i la

Ribera Alta.

Esta procedència tan variada en un Centre amb unes comunicacions limitades al

mitjà  de transport  per  carretera suposa un factor  negatiu  que condiciona el  perfil  i  la

continuïtat de l'alumnat, ja que depenen de la col·laboració assíduament de pares o altres

familiars.

Donat el caràcter no obligatori de les ensenyances de música l'alumnat té el seu

origen  en  famílies  de  divers  nivell  social  i  cultural  preocupades  majoritàriament  per

l'educació i la cultura en general. Esta diversitat d'alumnat és molt positiva en este centre

perquè permet  que per  mitjà  d'una educació  de  qualitat  s'establisca  una coexistència

sense cap problema greu de marginació o d'adaptació al  sistema educatiu del Centre.

Una altra característica que definix l'alumnat és l'ampli espectre d'edats existents (8 a 18

anys majoritàriament) que provoca una simbiosi generacional positiva difícil de trobar en

qualsevol altre sector educatiu. 

L'existència d'un important nombre d'associacions musicals en l'àmbit geogràfic pròxim al

centre a què pertanyen la majoria d'alumnat, és un factor òptim a tindre en compte perquè

en elles es reforça i desenrotlla l'educació musical rebuda  en el Conservatori.
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2.2.3. Professorat.

El  claustre  està  format  per  43  professors,  dels quals menys del 60% tenen la

destinació definitiva en el Centre. La resta del professorat està en una situació d'interinitat

i en comissió de servici, per este motiu hem de tindre en compte la dificultat que açò

suposa per al desenrotllament de les programacions curr iculars.

2.2.4. Personal no docent.

Hi ha un auxiliar de gestió en secretaria i dos conserges, tots. El servici de neteja

està atés per tres persones que depenen d'empreses alienes a Conselleria.

Este personal no té responsabilitats directes relacionades amb la docència però

són indispensables per al funcionament correcte del Centre. Actualment hi ha un esforç i

dedicació  en  este  sector  que  facilita  en  gran  manera  la  labor  de  tota  la  comunitat

educativa.

2.2.5. Família.

Els pares i mares de l'alumnat col·laboren estretament per a l'òptima  activitat del

centre,  ja  que  a  causa  de  la  curta  edat  d'inici  en  les  ensenyances  musicals,  la

coexistència d'estes amb les ensenyances de règim general  i  la dificultat  de transport

existent, no seria possible l'assistència de l'alumnat al conservatori sense esta ajuda.

Hi ha una Associació de Pares i  Mares d'Alumnes (AMPA) que desenrotlla una

intensa activitat que influïx significativament en l'activitat del centre.

2.2.6. Organigrama.

En el Conservatori impartim Ensenyances Elementals i Ensenyances Professionals

de Música de les següents especialitats instrumentals:

✔ Cant

✔ Clarinet

✔ Contrabaix

✔ Fagot

✔ Flauta

✔ Guitarra

✔ Oboé

✔ Percussió

✔ Piano

✔ Saxòfon

✔ Trombó

✔ Trompa

✔ Trompeta

✔ Tuba

✔ Viola

✔ Violí

✔ Violoncel

Altres assignatures que s'impartixen en el Conservatori són:

✔ Acompanyament ✔ Conjunt ✔ Música de Cambra
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✔ Anàlisi

✔ Harmonia

✔ Cor

✔ Història de la Música

✔ Idioma: Italià

✔ Llenguatge Musical

✔ Orquestra

✔ Piano Complementari

Assignatures optatives marcades per l'Administració:

✔ Complement coral

✔ Complement pianístic

✔ Creativitat i Música

✔ Cultura Audiovisual

✔ Estètica de la Música

✔ Fonaments de Composició

✔ Fonaments  d'Informàtica  Musical  i

Edició de Partitures

Assignatures optatives que proposa el Centre:

✔ Audicions comentades

✔ Educació corporal i tècniques de relaxació

✔ Fonaments de Direcció Coral i Instrumental

Hi ha els següents departaments didàctics:

✔ Corda

✔ Fonaments de composició

✔ Llenguatge Musical

✔ Tecla

✔ Vent-fusta

✔ Vent-metall i percussió

Departaments didàctics, assignatures.

Corda:

✔ Violí 

✔ Viola

✔ Violoncel 

✔ Contrabaix 

✔ Guitarra

✔ Conjunt

✔ Orquestra  

✔ Educació Corporal i Tècniques de Relaxació 

✔ Música de Cambra

✔ Fonaments de Direcció  Coral i Instrumental
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Fonaments de Composició:

✔ Anàlisi

✔ Harmonia

✔ Fonaments de Composició 

✔ Història de la Música

✔ Estètica de la Música

✔ Cultura Audiovisual

✔ Creativitat i Música

Llenguatge Musical:

✔ Llenguatge Musical 

✔ Cant

✔ Idioma Italià

✔ Cor

✔ Complement Coral

Tecla:

✔ Piano

✔ Piano complementari

✔ Conjunt Acompanyament

✔ Complement Pianístic

✔ Música de Cambra

✔ Fonaments d'informàtica musical i edició de partitures

Vent-fusta:

✔ Clarinet

✔ Conjunt

✔ Fagot

✔ Flauta

✔ Música de cambra

✔ Oboé
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✔ Saxòfon

Vent-metall i percussió:

✔ Trompa 

✔ Trompeta

✔ Trombó

✔ Tuba

✔ Percussió

✔ Música de cambra

Òrgans unipersonals:

✔ Director: José Tomàs Estornell Cremades

✔ Vicedirectora: Patricia Elvira Gasque Sendra

✔ Cap d'Estudis: Telmo Gadea Boix

✔ Secretari: Rafael Donet Donet

Caps de Departament:

✔ Corda: Maria Oliver Talens

✔ Fonaments de Composició: Juan Alborch Miñana

✔ Llenguatge Musical:  Mª Cristina Jordá Torres

✔ Tecla: Claudio Carbó Montaner

✔ Vent-fusta: Juan Sapiña Ferrer

✔ Vent-metall i percussió: Daniel Mulet Sigüenza

Òrgans col·legiats Consell Escolar:

✔ Director / President: José Tomàs Estornell Cremades

✔ Vicedirectora i professora: Patricia Elvira Gasque Sendra

✔ Caps d'estudis: Telmo Gadea Boix

✔ Secretari: Rafael Donet Donet

✔ Professorat: Claudio Carbó Montaner
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✔ Professorat: Inma Mateu Fortuño

✔ Professorat: Francisco Manuel Martínez Faubel

✔ Alumnat: Josep Jesús Ferrer Bertó

✔ Alumnat: Manel puig Aliaga

✔ Pares i mares: Cristina Fornet Ausina (AMPA)

✔ Personal d'administració i servicis: Pere Doménech Vañó

✔ Ajuntament: Maria Josep Llorens Llidó

Departament/ Claustre del professorat / Especialitat:

Corda:

✔ Josep MIquel Aguilar Cortina (Contrabaix)

✔ Elena Tarrazó Martínez (Guitarra)

✔ Seguí Femenia, José Enrique (Guitarra)

✔ Vicent Simó Montaner (Orquestra)

✔ Maria Oliver Talens (Viola)

✔ Oscar Biendicho Jiménez (Violí)

✔ José Lledó Figueres (Violí)

✔ Cristina Bernal Castelló (Violoncel)

Fonaments de Composició:

✔ Juan Alborch Miñana (Harmonia)

✔ Josep Antoni Martínez i Lerma (Harmonia)

✔ José Vte. Carbonell Vidal (Història de la Música)

Llenguatge Musical:

✔ Mª Cristina Jordà Torres (Llenguatge Musical)

✔ Óscar Creus Ortolà (Llenguatge Musical)

✔ Ana Girbes Cabrera (Llenguatge Musical)
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✔ Inmaculada Mateu Fortuño (Cor)

✔ Marisol Boullosa López (Cant)

✔ Gerardo Gimona (Idioma Italià)

Tecla:

✔ Patricia Gasque Sendra

✔ Claudio Carbó Montaner

✔ Telmo Gadea Boix

✔ Juan Carlos Navarro Fito

✔ Laura Valls Soler

✔ Margarita Grau Noguera

✔ Carlota pérez Grau

✔ Mª Amparo Hontanilla Alfonso

✔ Imma Gomis Cumplido

✔ Maria Concepción Hontanilla Alfonso

✔ Francisco Hervás Gómez

Vent-fusta:

✔ Juan Sapiña Ferrer (Clarinet)

✔ Juan Manuel Mato Cebrian (Clarinet)

✔ Francisco Manuel Martínez Faubel (Fagot)

✔ J. Tomás Estornell Cremades (Flauta)

✔ Sara Ureña Cabrera (Flauta)

✔ Estefano Chaveli Serra (Oboé)

✔ Francisco Javier de la Vega Garea (Saxòfon)

Vent-metall y Percussió:

✔ Miquel Mateu albero (Percussió)

✔ Arturo Gadea Sánchez (Percussió)

✔ Vicent Osca Añó (Trombó)
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✔ Arturo Garcia Martínez (Trompa)

✔ Daniel Mulet Sigüenza (Trompeta)

✔ Fº Javier Boils Ibiza (Trompeta)

✔ Rafael Donet Donet (Tuba)

✔ Juan Daniel Jover Piqueres (Tuba)

Comissió de Coordinació Pedagògica.

✔ Director: J. Tomás Estornell Cremades

✔ Vicedirectora: Patricia Gasque Sendra

✔ Cap d'estudi: Telmo Gadea Boix

✔ Cap de departament Corda: Maria Oliver Talens

✔ Cap de departament Fonaments de Composició: Juan Alborch Miñana

✔ Cap de departament Llenguatge Musical: Mª Cristina Jordá Torres

✔ Cap de departament Tecla: Claudio Carbó Montaner

✔ Cap de departament Vent-fusta: Juan Sapiña Ferrer

✔ Cap de departament Vent-metall i Percussió: Daniel Mulet Sigüenza

Personal d'Administració i Servicis:

✔ Pere Doménech Vañó (auxiliar de gestió)

✔ Teresa Barber Estevan (Subaltern)

✔ Borja Enguidanos Lluch (Subaltern)

2.2.7. Centres adscrits.

Els centres autoritzats adscrits tenen plenes competències acadèmiques i depenen

administrativament del CPM Oliva, en el que es custodia tota la documentació oficial del

seu alumnat. Són:  CEPM Distrícte Marítim del Grau de Gandia i CEPM Ciutat Ducal de

Gandia.

3. Línia educativa.

3.1. Fins.

La finalitat principal del CPM Oliva és ser un Centre educatiu amb uns senyals

d'identitat pròpies en l'àmbit pedagògic, que ens permeten aconseguir una ensenyança
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musical de qualitat i una disminució de l'abandó escolar, sempre dins d'una educació

integral de l'alumne.

3.2. Actituds i valors que pretén desenrotllar.

Tolerància i respecte

Desenrotllament de  la tolerància i el respecte per mitjà del diàleg, tant per  a

defendre les  nostres pròpies creences i opinions com per  a saber escoltar les dels

altres. Fomentar costums, maneres de viure i normes que no signifiquen l'exclusió dels

més dèbils. Participació, de forma  constructiva, amb la  realització d'activitats

compromeses amb la defensa dels drets humans.

Igualtat

Desenrotllament de la sensibilitat i actitud crítica davant temes i expressions que

denoten una discriminació social, sexual, racial, etc. Mostra d'una actitud de respecte

davant de les diferències culturals i ètniques, valorant l'existència de diferents llengües,

costums…com a font d'enriquiment.

Llibertat

Entendre que la llibertat pròpia no ha de minvar la llibertat dels altres. Desenrotllar

la capacitat de triar i prendre decisions, de ser creatius i originals per a adquirir una

consciència crítica que li permeta ser autònom.

Responsabilitat

Aprendre a  raonar, argumentar i justificar el per que de les decisions que es

prenen. Participar en l'elaboració autònoma de normes encaminades a  millorar  la

convivència i  el benestar del nostre Centre.

Pau, justícia i solidaritat

Utilització del diàleg per a solucionar de forma pacífica els conflictes que puguen

eixir tant en activitats escolars com en extraescolars. Mantindre una posició raonable i

responsable davant situacions en  què es manifeste  la  injustícia,  evitant  actituds

d'indiferència.
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4. Objectius bàsics.

4.1. Àmbit d'intervenció: acadèmic.

L'objectiu general és el  de millorar l'educació, per a això fomentarem amb este

projecte  l'efectivitat  del  sistema  d'aprenentatge,  educant  i  aprofitant  les  capacitats

creatives dels nostres alumnes. Entenem per educació el fet de formar persones en el

rang musical i també en aspectes tan essencials com la tolerància i la comprensió. Per

aconseguir aquest objectiu el professorat atendrà individualment a l’alumnat i adaptarà el

currículum a les particularitats que es presenten continuament.

Serà prioritari  disminuir l'abandó escolar i  incrementar el  nombre d'alumnes que

finalitzen els seus estudis musicals i prosseguixen en ensenyances superiors relacionades

amb la seua formació en el Conservatori. Serà important l’acció tutorial per a realitzar un

seguiment individualitzat de l’alumnat i localitzar possibles abandonaments dels estudis.

En aquest  cas,  les  actuacions de l’acció  tutorial  seran les  claus per  poder  revertir  la

situació.

Donada la simultaneïtat dels ensenyaments generals i els musicals en la majoria de

l'alumnat, es disposaran coordinacions amb els centres d'ensenyaments generals per a

facilitar aquesta compatibilitat d'estudis i reduir així el fracàs escolar.

És necessari promoure la participació d'aspirants en les proves d'accés i que la

societat  veja al  Conservatori  com un centre educatiu de qualitat i  compromís amb les

ensenyances Elementals i Professionals de Música.

4.2. Àmbit d'intervenció: organització i funcionament.

L'objectiu  general  és  concertar  un  orde  de  processos  que  afavorisca  l'efectivitat  de

l'exercici d'activitats generals del centre.

Incloure  la  participació  en  les  decisions  de  tots  els  sectors  de  la  comunitat

educativa i promoure el treball en grup.

Establir protocols que regulen el procés d'actuació amb els procediments d'ús més

freqüent en el centre.

Activar  l'ús  de  la  web  del  Centre  en  l'entorn

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

4.3. Àmbit d'intervenció: convivència.
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L'objectiu  és  mantindre  un  bon  clima  de  respecte,  tolerància  i  integració  de  tots  els

components de la comunitat educativa.

Encara que a causa de les característiques del nostre alumnat normalment no hi ha

comportaments problemàtics, haurem de tindre present l'aplicació de la normativa vigent.

Existix en el Centre un Pla de Convivència que regula totes les accions en este àmbit.

4.4. Àmbit d'intervenció: gestió i administració.

L'objectiu és gestionar amb eficàcia la secretària del Centre per a facilitar tot tipus de

tràmits administratius.

Millorar el tractament de la documentació del centre i impulsar l'ús de les noves

tecnologies de la informació en la secretària del centre.

4.5. Àmbit d'intervenció: avaluació.

Millorar  la  qualitat  global  del  centre  per  mitjà  de  la  retroalimentació  que  proporciona

l'anàlisi dels resultats d'avaluació del funcionament del centre i del procés d'aprenentatge.

5. Línies d'actuació i criteris per a la consecució dels objectius.

5.1. Concreció curricular.

La  concreció  curricular  forma  part  del  Projecte  Educatiu  del  Conservatori

Professional de Música "J.  Climent" d'Oliva. Desenrotlla el Decret 159/2007, de 21 de

Setembre,  de  la  Conselleria,  pel  qual  s'establix  el  currículum  de  les  Ensenyances

Elementals de Música i el  Decret 158/2007, de 21 de Setembre, del Consell,  pel qual

s'establix  el  currículum de les Ensenyances Professionals de Música,  així  com regula

l'accés a estes ensenyances a la Comunitat Valenciana.

És  una  ferramenta  d'autonomia  que  adapta  el  currículum  oficial  a  les

característiques pròpies del Conservatori, és a dir, contextualitza les diferents àrees com:

situació socioeconòmica, història del Centre, perfil de l'alumnat, interessos i aspiracions

dels diferents sectors que formen la comunitat educativa.

Este document és el  resultat  d'un treball  en equip i  d'un projecte col·lectiu,  que

marca les línies d'actuació pedagògiques i didàctiques del Conservatori d'Oliva. És també

un instrument de coordinació per al professorat, i fruit d'una investigació i avaluació de la

nostra pràctica docent. Pertany al segon nivell de concreció curricular i és aplicable a la
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totalitat del professorat del Centre, independentment de les assignatures que impartixen.

És un esforç per unificar criteris, per treballar tots en una mateixa direcció i entendre els

Ensenyances Elementals i Professionals de la mateixa manera. També ens servix per a

traslladar a la Comunitat Educativa les nostres metes educatives i al mateix temps adquirir

un compromís amb ella.

Este projecte ha sigut consensuat i aprovat pel Claustre del professorat i cal portar-

ho a la pràctica. Serà sempre avaluat pels òrgans de govern i de coordinació didàctica i

l'equip  directiu  vetlarà  perquè  totes  les  programacions  seguisquen  esta  concreció

curricular.

La concreció curricular està redactada en document a part.

5.2. Criteris per a l'elaboració de les programacions didàctiques.

Les programacions didàctiques se situen en el tercer nivell de concreció, estaran

elaborades pels distints professors que impartixen cada una de les assignatures atenent

el que establix el PEC del CPM Oliva. És convenient que existisca una programació per a

Ensenyances Elementals i una altra per a les Professionals.

La programació didàctica, és el document que planifica el treball en l'aula.

Una vegada siga  aprovada la  Concreció Curricular,  el  professorat  adequarà  les

seues programacions a l'inici del curs.

La revisió de les programacions didàctiques serà coordinada pels Departaments

Didàctics i la Comissió de Coordinació Pedagògica.

La  direcció  d'estudis  serà  l'encarregada  de  vetlar  pel  compliment  de  les

programacions didàctiques i perquè cada una d'elles estiga en consonància amb les línies

d'actuació marcades pel Projecte Educatiu de Centre.

En el cas d'haver-hi  més d'un professor d'una assignatura, es consensuarà una

mateixa programació didàctica.

Per a unificar criteris i treballar en equip, totes les programacions didàctiques que

s'elaboren tindran la mateixa estructura i  aspectes comuns amb independència de les

aportacions individuals de cada professor.

Es  respectaran  les  metodologies  individuals,  sempre  que  estiguen  d'acord  i

respecten els principis metodològics establits en esta Concreció Curricular.

L'estructura ve donada en la RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari

autonòmic  d'Educació  i  Formació  Professional,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  en
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matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l’activitat docent dels conservatoris i

centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa

de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021. 

1)  Els  objectius,  continguts,  competències  i  criteris  d'avaluació  de  cada  una  de  les

assignatures i especialitats pròpies de cada departament per cursos.

2) La distribució temporal de les programacions d'aula, dels continguts durant el curs. 

3) Les decisions de caràcter general sobre la metodologia didàctica que s’aplicarà, així

com els materials i recursos que s’utilitzaran. 

4) Els criteris, procediments, instruments i  criteris de qualificació que s'aplicaran per a

l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat, d'acord amb els criteris d'avaluació establits. 

5) Els criteris de promoció, amb especial referència als mínims exigibles i als criteris de

qualificació. 

6) Les activitats de recuperació per a l'alumnat amb assignatures pendents de cursos

anteriors, en els casos que corresponga. 

7) Les mesures d'atenció a la diversitat, si és el cas, per a l’alumnat que ho requerisca. 

8) S’incorporaran mesures per difondre les bones pràctiques en l’ús de les tecnologies de

la informació i comunicació, així com mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i

eradicació  de  qualsevol  tipus  de  violència  i  discriminació  per  causa  d’intolerància,

especialment referida a condicions de discapacitat, gènere, orientació i identitat sexual,

ètnia o creences religioses.

9) La concreció dels acords i continguts per a promoure la convivència escolar adoptats

en el Pla de Convivència. 

10) La programació de les activitats acadèmiques conjuntes amb altres departaments que

afecten diverses especialitats o assignatures. 

11) Les activitats artístiques complementàries i extraescolars que es pretenguen realitzar

des del mateix departament o en coordinació amb altres. 

12) En el cas de departaments d'especialitats o assignatures instrumentals, les audicions

o recitals que el departament estime necessari que l'alumnat realitze durant el curs. Quant

a  les  assignatures  teòriques  i  teoricopràctiques,  els  treballs  i  altres  activitats  que  el
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departament estime que l'alumnat ha de realitzar durant el curs. 

13) Les propostes dels departaments didàctics per a les proves d'aptituds i d'accés a les

ensenyances elementals i professionals.

5.3. Criteri per a definir l'oferta d'assignatures optatives.

En el  cas de les  assignatures optatives,  tant  d'oferta  obligada com de disseny

propi, s'oferiran seguint una proposta de creació de perfils formatius en l'alumnat de quint i

sext d'ensenyances professionals, de manera que s'oriente professional i acadèmicament

per a poder continuar tant els estudis de Música i/o Dansa, com preparar-los per al món

laboral. Cada centre dispondrà d'autonomia per a poder dissenyar els perfils formatius,

respectant sempre l'oferta obligatòria d'optatives i ràtios corresponents. 

Els criteris per a determinar les assignatures de disseny propi són:

✔ Que col·laboren en el desenrotllament i aprofundiment del currículum.

✔ Que orienten acadèmicament l'alumnat cap a futurs estudis o que atenguen la seua

incorporació al món laboral.

✔ Que es dispose en el Centre de professorat qualificat.

✔ Que  la  Direcció  d'estudis,  des  del  punt  de  vista  organitzatiu  (ràtios  alumnat,

espai,...) ho considere viable.

5.4. Criteris d'avaluació, procediments d'avaluació, promoció i titulació.

Els  criteris d'avaluació estan  detallats  en  els  decrets  159/2007  i  158/2007  que

regulen el  currículum de les Ensenyances Elementals i  Professionals de Música. Però

correspon  al  Centre  establir  quals  seran  els  procediments d'avaluació. Entenem per

procediments  d'avaluació  els  distints  mètodes  a  través  dels  quals  es  du  a  terme  la

recollida d'informació sobre adquisició dels objectius, domini dels continguts o èxit dels

criteris d'avaluació.

Per això,  és  necessari  que  en  este  PEC  s'establisca  una  idea  unificada  dels

procediments a utilitzar en totes les especialitats, per a donar coherència a l'avaluació

contínua i integradora que ens dicta el currículum. Estos procediments seran:

✔ L'observació directa de les classes.
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✔ L'apreciació dels seus èxits en les audicions.

✔ La realització de proves específiques i qüestionaris.

La  promoció  de  l'alumnat  d'Ensenyances  Elementals  ve  donada  pels  criteris

establits en l'articule 16 del Decret 159/2007:

1. Els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la totalitat de les assignatures

de cada curs o tinguen avaluació negativa en una assignatura com a màxim. En el supòsit

d'assignatures  pendents  referides  a  pràctica  instrumental,  la  recuperació  haurà  de

realitzar-se  en  la  classe  del  curs  següent.  Per  a  la  resta  d'assignatures,  els  centres

establiran  en  els  seus  projectes  educatius,  els  criteris  per  a  la  recuperació  de  les

mateixes. En cap cas es podrà qualificar l'assignatura motiu de promoció sense haver

aprovat l'assignatura pendent.

2. Els alumnes que al terme del quart curs tingueren pendents d'avaluació positiva tres

assignatures o més, hauran de repetir el curs en la seua totalitat.  Quan la qualificació

negativa es produïsca en una o en dos assignatures, només serà preceptiu cursar les

assignatures pendents.

La certificació de les Ensenyances Elementals s'efectuarà segons l'articule 18 del

mateix Decret:

1.  Els  alumnes i  alumnes que hagen superat  les  ensenyances elementals  de música

obtindran  el  Certificat  d'Ensenyances  Elementals  de  Música,  en  el  que  constarà

l'especialitat cursada.

2.  El  Certificat  d'Ensenyances  Elementals  de  Música  serà  expedit  pels  conservatoris

públics, que impartisquen les ensenyances corresponents.

La  promoció  de  l'alumnat  d'Ensenyances  Professionals  ve  donada  pels  criteris

establits en l'articule 17 del Decret 158/2007:

1. Els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la totalitat de les assignatures

de cada curs  o tinguen avaluació  negativa  com a màxim en dos assignatures.  En el

supòsit d'assignatures pendents referides a pràctica instrumental o cant, la recuperació

haurà de realitzar-se en la classe del curs següent si forma part del mateix. En la resta

dels casos els alumnes hauran d'assistir a les classes de les assignatures no superades

en el curs anterior.

2.  La qualificació negativa en tres o més assignatures d'un o més cursos impedirà la
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promoció d'un alumne al curs següent.

3.  Els  alumnes  que al  terme del  6t  curs  tingueren pendents  d'avaluació  positiva  tres

assignatures o més hauran de repetir  el  curs en la seua totalitat.  Quan la qualificació

negativa  es  produïsca  en  una  o  dos  assignatures,  només  serà  preceptiu  cursar  les

assignatures pendents.

La titulació de les Ensenyances Professionals s'efectuarà segons l'articule 19 del

mateix Decret:

1. Els alumnes i alumnes que hagen superat les ensenyances professionals de música

obtindran el titule professional de música, en el que constarà l'especialitat cursada.

2.  Els  alumnes  i  alumnes  que  finalitzen  les  ensenyances  professionals  de  música

obtindran el títol de Batxiller si superen les matèries comunes del Batxillerat, encara que

no hagen realitzat el Batxillerat de la modalitat d'arts en la seua via específica de música i

dansa.

5.5. Activitats complementàries i extraescolars.

Considerant les ensenyances musicals com un manifestació educativa lligada al fet

artístic podem afirmar que la realització pràctica d'activitats té un valor molt important en

el desenrotllament d'estes ensenyances.

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  contribuïxen  a  completar  una

formació  integral  de  l'alumnat  i  en  el  cas  del  Conservatori  estaran  convenientment

projectades  perquè  ajuden  a  la  consecució  dels  objectius  generals  de  les  nostres

ensenyances. A principis de curs s'establiran en la PGA quals són les activitats a dur a

terme, encara que la seua realització pot donar-se en qualsevol tram temporal del curs.

És important diferenciar les activitats complementàries de les extraescolars.

Les complementàries són les que s'organitzen durant l'horari escolar, d'acord amb

el seu projecte curricular, i que tenen un caràcter diferenciat de les pròpiament lectives

d'aula. Són avaluables i d'obligada assistència de l'alumnat. 

Les extraescolars es realitzen fora del període lectiu, tenen caràcter voluntari i van

dirigides  a  completar  la  formació  amb  propostes  educatives  generals,  encara  que

relacionades normalment amb el fet musical en el nostre cas.

Encara que la característica més important que diferencia les complementàries de

les extraescolars és l'horari, donada la particularitat de l'horari individualitzat de l'alumnat

de Conservatori, en alguns casos no serà vàlida aquesta distinció.
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Les activitats permetran a l'alumnat:

• Crear  un  hàbit  i  desenrotllament  de  la  conducta  cultural,  siga  quina  siga  la

manifestació artística de què es tracte.

• Saber desenvolupar-se en un escenari tant dins com fora del Centre.

• Desenrotllar-se com a persones creatives, crítiques, responsables.

• Participar en manifestacions de grup, ja siga en alguns casos amb rol de líder o en

altres com un més del grup.

• Formar part d'un projecte comú en què és indispensable comunicar-se i esforçar-se

per a aconseguir metes.

La vicedirecció organitzarà i coordinarà totes les activitats que es realitzen. I serà

responsable  que  tota  la  comunitat  educativa  respecte  allò  que  s'ha  definit  en  el  Pla

d'Activitats Complementàries i Extraescolars (PACE). Este Pla ve detallat en el Reglament

de Règim Intern del Centre.

Se seleccionaran les activitats proposades intentant distribuir la participació entre

els distints grups, a fi que participe el nombre més gran possible d'alumnes. S'intentarà

que no comporte pèrdua de classes per a l'alumnat i per al professorat.

En el CPM Oliva es realitzen dins de les activitats complementàries tres setmanes

musicals (una per trimestre). S'organitzaran de manera que es combinen actuacions de

grups nombrosos, amb les de grups reduïts, per a així tindre més assistència de públic en

les manifestacions camerístiques. Normalment, les setmanes musicals se celebraran al

final del trimestre quan no interferisquen per a res en les setmanes d'exàmens i en el

desenrotllament  del  procés  d'avaluació.  Donat  l'òptim  nivell  musical  del  professorat

s'impulsarà  la  seua  participació  en  estes  activitats  realitzant  concerts  de  professors.

També  es  pretén  aconseguir  unes  audicions  interdisciplinàries  en  què  participen

assignatures  teòrico-pràctiques  ja  siga  amb  la  preparació  d'estes  audicions  o  amb

posteriors anàlisis de les mateixes.

La divulgació de les activitats és tasca indispensable pel que s'insistirà als mitjans

de  comunicació  que  informen  de  quantes  activitats  es  realitzen  en  el  Conservatori.

L'Ajuntament d'Oliva també divulgarà estes activitats com a part de l'oferta cultural de la

ciutat d'Oliva. 

5.6. Recuperació assignatures pendents.

En les Ensenyances Elementals, les especialitats instrumentals, es recuperaran en
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les  classes  del  curs  següent,  també  serà  així  en  les  assignatures  de  Conjunt  i  Cor.

Respecte a l'assignatura de Llenguatge Musical, l'alumnat ha d'assistir a les classes del

curs pendent.

En les Ensenyances Professionals de Música, les assignatures suspeses referents

a la pràctica instrumental es recuperaran en les classes del curs següent. En la resta dels

casos,  l'alumnat  assistirà  a  les  classes  de les  assignatures  no superades en  el  curs

anterior.

Per a la recuperació de les assignatures es tindrà en compte:

a) Cada professor podrà decidir en el moment adequat del curs la recuperació

de les matèries, atenent el caràcter d'avaluació contínua.

b) En les programacions didàctiques es reflectiran els continguts a aconseguir i

els procediments d'avaluació.

c) Les  decisions  de  recuperació  seran  convenientment  registrades  en  els

documents d'avaluació, i notificades immediatament al Cap d'Estudis. 

d) La Direcció d'Estudis informarà la Secretaria del Centre perquè s'actualitze

el llistat de recuperacions i es procedisca al registre en l'expedient de l'alumnat.

5.7. Límit de permanència.

El límit de permanència en les Ensenyances Elementals és:

Articule 17

1. El límit de permanència en les ensenyances elementals de música serà de cinc anys.

L'alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs.

2.  La  Conselleria competent  en  matèria  d'educació,  podrà  autoritzar,  amb  caràcter

excepcional,  que  determinats  alumnes  puguen  ampliar  un  any  més  el  límit  de

permanència  en  supòsits  de  malaltia  greu  o  altres  circumstàncies  que  meresquen

semblant consideració i que impedisquen el normal desenrotllament dels estudis.

El límit de permanència en les Ensenyances Professionals és:

Articule 18

1. El límit de permanència en les ensenyances professionals de música serà de huit anys.

L'alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en 6t curs, fins

a completar el límit de permanència.

2.  La  Conselleria competent  en  matèria  d'educació  podrà  autoritzar,  amb  caràcter
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excepcional,  que  determinats  alumnes  puguen  ampliar  un  any  més  el  límit  de

permanència  en  supòsits  de  malaltia  greu  o  altres  circumstàncies  que  meresquen

semblant consideració i que impedisquen el normal desenrotllament dels estudis.

L'alumnat podrà sol·licitar l'ampliació d'un any de permanència amb caràcter excepcional,

per  mitjà  de  sol·licitud  dirigida  al  Director,  abans  del  dia  20  de  setembre  del  curs

acadèmic.

5.8. Criteri per a determinar la formació del professorat.

La  detecció  de  necessitats  ocupa  un  paper  destacat  en  la  planificació  de  la

formació del professorat, ja que aporta la informació necessària perquè dita planificació

s'oriente adequadament als aspectes i temàtiques sobre els quals la formació permanent

puga  incidir  verdaderament  en  la  millora  dels  processos  educatius,  o  en  la  gestió  i

coordinació dels centres docents. 

El procés de detectar necessitats resulta així fonamental al permetre orientar els

processos de planificació, dirigir processos de canvi i permetre descriure les diferències

entre la situació real i l'establida com desitjable. 

A principi de curs el professor responsable de la coordinació de formació realitzarà

una consulta general a tot el professorat, en la que es detallaran una sèrie de cursos,

jornada o tallers a triar. Esta oferta estarà dissenyada d'acord amb els criteris següents:

✔ Activitats  que  tinguen  com  a  objectiu  formar  en  coneixements  aplicables  als

processos educatius (noves metodologies), de gestió i coordinació del Centre.

✔ Activitats  per  a  incorporar  i  augmentar  la  presència  de  les  tecnologies  de  la

informació i la comunicació en els processos d'ensenyança i de gestió del Centre.

✔ Activitats que ajuden a un millor ús corporal en la pràctica musical.

✔ Coneixements de l'alumnat amb necessitats especials i dels protocols d'actuació en

atenció malalties cròniques, urgències previsibles i no previsibles, administració de

medicaments,...

5.9. Instal·lacions.

La distribució d'espais actualment és complicada en un centre projectat i catalogat
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per a 270 alumnes i al  que assistixen 368 realment.  S'està reubicant l'ús de diferents

espais com per exemple les cabines d'estudi, tutories, auditori,… En el curs 2008-09 van

ser  aprovades  per  la  Conselleria les  obres  d'ampliació  però  no  s'han  realitzat.  Amb

l'ampliació s'aconseguiria donar cabuda a tot l'alumnat i permetria sol·licitar amb plenes

garanties  d'aprovació  la  incorporació  de  noves  especialitats  com  són  les  de  música

tradicional , guitarra i baix elèctric, cant...

També se solucionaria el problema d'ubicació de l'aula de percussió, actualment en

la primera planta i que planteja serioses dificultats en la mobilitat del seu instrumental.

Serà  prioritat  la  reactivació  del  projecte  d'ampliació  intentant  que  l'edifici  puga

acollir-se als programes d'edificació d'infraestructures de la Conselleria d’Educació.

L'accessibilitat a l'escenari com ja es detalla en el primer apartat d'anàlisi del centre no és

la correcta, i per això també se sol·licitarà a la Unitat Tècnica de la Direcció Territorial

suport per a estudiar la solució adequada a este problema.

5.10. Equipament.

Mantindre l'equipament del Centre en bones condicions d'ús és fonamental perquè

existisca una optimització d'estos recursos. És necessari revisar contínuament l'estat de

l'instrumental  i  realitzar  les  tasques  pertinents  com  a  afinació  de  pianos,  treballs  de

lutheria, ...

Per  a  garantir  la  correcta  funcionalitat  de  l'aula  de  percussió  i  mentres  no  es

realitzen  les  obres  d'ampliació,  podríem  minimitzar  la  dificultat  de  mobilitat  de

l'instrumental  de percussió sol·licitant a la  Conselleria equipament dels instruments de

grans dimensions com poden ser timbals, marimbes,…. Si no s'aconseguix l'equipament

necessari se sol·licitaria a la Direcció Territorial que autoritzara al mateix Centre a realitzar

un gasto extraordinari, dins del seu abast econòmic, per a procedir a la compra del dit

material.

Un altre apartat que mereix una revisió és l'apartat de dotació informàtica per a la

secció administrativa i  també per a fins pedagògics (aula d'informàtica i  aulari  comú).

Encara que s'impartix l'assignatura d'Informàtica Musical mai s'ha dotat al Centre d'una

aula d'informàtica. Amb l'ajuda del coordinador TIC se sol·licitarà el corresponent material.

5.11. Claustre de professorat.

La composició del Claustre està d'acord amb l'oferta educativa del Centre. En la
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PGA es fixa el calendari ordinari de reunions. La participació del professorat és primordial i

en  el  CPM  Oliva  suposa  un  punt  fort  a  causa  de  l'alt  grau  d'implicació  dels  seus

components.

A l'inici  de  curs  els  diferents  departaments  representats  en  el  Claustre,  per  mitjà  de

reunions procediran a proposar un cap de departament. El Director anomenarà, d'entre tot

el Claustre, als professors que efectuaran les dites funcions i estos seran els components

de la Comissió de Coordinació Pedagògica.

5.12. Comissió de Coordinació Pedagògica.

El Director, escoltades les propostes i inquietuds manifestades pels professors en

la reunió inicial de cada departament, procedirà a anomenar els caps de departament.

Estos  passen  directament  a  conformar  la  COCOPE  junt  amb  el   cap  d'estudis,

vicedirectora i  director.

És  l'òrgan  de  coordinació  docent  que  es  responsabilitzarà  en  primer  terme de

proposar,  aprovar  i  executar  les  propostes  que  s'acorden.  Pel  seu  reduït  nombre  de

components és ideal per a tindre fluïdesa en les seues actuacions. És lògic, encara que

no  necessari,  que  d'entre  els  seus  components  s'anomenen als  responsables  de  les

diferents  comissions  que  faciliten  l'operativitat  en  la  presa  de  decisions  i  en  la  seua

posada en pràctica. Estes diferents comissions tindran labors de millora de la qualitat,

orientació,…

A més  de  les  directrius  establides  en  el  Pla  d'Acció  Tutorial  i  en  el  Pla  de

Convivència s'ha considerat necessari designar una Comissió d'Orientació acadèmica i

professional d'entre els professors membres de la Comissió de Coordinació Pedagògica.

Esta Comissió servirà de suport a les funcions d'orientació que desenrotllen els

tutors.

Informaran l'alumnat de les qüestions següents:

✔ Proves d'ingrés i accés al CPM Oliva.

✔ Contingut del currículum propi de les Ensenyances Elementals i Professionals de

Música.

✔ Optativitat. Perfils formatius.

✔ Modalitats de Batxillerat.

✔ Convalidacions E. Professionals de Música/ESO/Batxillerat.

✔ Proves d'accés Conservatori Superior: continguts, itineraris, centres.
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✔ Proves d'accés a la Universitat (PAU).

✔ Orientacions sobre l'ocupabilitat, futur professional, opcions.

La Comissió d'Orientació determinarà a principi de curs un calendari, en el que es

reflectiran les reunions informatives a realitzar i els grups d'alumnes a qui van dirigides.

Els  alumnes  que  desitgen  consultar  dubtes  relacionades  amb  els  temes

anteriorment  citats,  seran  atesos  prèvia  cita,  en  horari  acordat  pels  professors  de  la

Comissió.

En la PGA es fixa el calendari ordinari de reunions.

5.13. Equip directiu.

El Director del Conservatori , coordinarà els òrgans unipersonals amb l'objectiu

que cada un desenrotlle la seua funció de forma efectiva i amb caràcter dialogant per a

complir els principis establits en els documents institucionals del Centre.

L'equip directiu ha d'estar receptiu als suggeriments de tots els sectors de la

Comunitat Educativa, fomentant així la participació i  caràcter democràtic.

L'equip directiu correspondrà amb confiança i capacitat de moderació davant del

compromís efectiu dels diferents sectors de la  Comunitat  Educativa en  el

desenrotllament dels acords presos i de les possibles discrepàncies que puguen sorgir.

L'equip directiu representarà al Centre de cara a la societat i encapçalarà la

interrelació del Centre amb esta.

Les funcions dels òrgans unipersonals de govern estan establits en el DECRET

57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels

conservatoris pro-fessionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat. 

5.14. Personal no docent.

La labor d'este sector en el  CPM Oliva és apreciada i  respectada per l'esforç i

dedicació que oferix el personal de secretaria i consergeria.

Correspondrà  a  principi  de  curs  al  secretari  del  Centre,  segons  les  directrius

acordades  amb  el  Director,  ordenar  el  funcionament  d'este  sector.  L'equip  directiu

treballarà  estretament  amb  este  personal,  al  qual  tindrà  sempre  informat  de  tot  el

concernent a l'organització i desenrotllament funcional.
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S'establiran protocols d'actuació per a coordinar diferents tasques de manera que

estes accions siguen correctes, efectives i uniformes en el seu tractament. 

El seguiment d'estes tasques serà continu en el temps amb la periodicitat que es

crega oportuna.

5.15. AMPA.

En el CPM Oliva és fonamental l'activitat de l'Associació de Pares i Mares, ja que

amb esforç i dedicació del seu temps personal donen suport en diferents aspectes de la

vida del conservatori. 

En primer lloc, en el Consell Escolar els seus representants demostren una gran

participació en la presa de decisions i en la formulació de propostes.

A  nivell d'equipament, s'ha aconseguit material didàctic necessari per al centre i

s'han millorat les instal·lacions.

El Concurs de Musica de Cambra amb el patrocini de l'AMPA també suposa per al

nostre alumnat un repte en la  preparació d'este,  la qual  cosa permet la millora en la

posada en escena de la seua música.

En les molt  diverses activitats  complementàries i  extraescolars s'agraïx la  seua

col·laboració.

Per això el Centre ajudarà en tot moment a esta associació amb:

• la col·laboració des de secretària en període de matrícula amb la divulgació de la

seua activitat i sensibilització per a la incorporació de nous socis.

• l'ús d'espais perquè puguen organitzar-se i reunir-se.

• espai en la web del Centre.

• la implicació en quantes activitats organitzen.

5.16. Revisió i/o elaboració de la documentació del projecte educatiu.

A  partir  dels  resultats  i  valoracions  que  es  deriven  de  l'avaluació  de  la

documentació que arreplega el projecte educatiu, a final de curs s'establirà un calendari

de revisió que permeta a principi del curs següent tindre una documentació actualitzada a

les realitat del centre. Per a la revisió i/o elaboració de certs documents es precisarà d'un

calendari més extens que comprendrà tot el primer trimestre de curs.

La Comisió de Coordinació Pedagògica s’encarregarà de coordinar l'elaboració i es

responsabilitzarà de la redacció del projecte curricular de les ensenyances elementals i
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professionals  de  Música  i  Dansa,  d'acord  amb  el  currículum  oficial  de  la  Comunitat

Valenciana i  amb les propostes realitzades pels departaments didàctics i  les directrius

establides pel Claustre. 

En el procés de reflexió i debat, la Comissió de Coordinació Pedagògica promourà i

garantizarà la participació de tot el professorat de forma coherent i coordinada, estimulant

l'activitat investigadora i el treball en equip dels professors. 

És important tindre en compte la nova normativa que es va implementant i que pot

variar el contingut de certs documents.

L'equip directiu determinarà el calendari de reunions necessari.

5.17. Tutoria.

El Pla d'Acció Tutorial ve detallat en document a part.

5.18. Convivència.

El Pla de Convivència ve detallat en annexe.

5.19. Atenció a la diversitat.

Actualment, en les instruccions del curs 2020-21 arreplegades en la RESOLUCIÓ

de 28 de juliol de 2020, s'exposa que les programacions didàctiques hauran d'incloure les

mesures d'atenció a la diversitat. És convenient traçar unes línies d'acció comuna a totes

les assignatures que d'una manera uniforme indiquen al professorat com ha d'actuar en el

tractament de la diversitat:

✔ Es reflectiran mesures de caràcter general implementades de manera natural en

unes programacions en què s'atenen diferències de motivacions i interessos, estils

d'ensenyança i relació, a causa del caràcter obert i flexible d'estes programacions.

✔ Es reflectiran les accions de reforç i suport que no comporten canvis significatius en

el currículum.

✔ Es consideraran els àmbits següents quan l'alumnat precise d'una atenció especial:

✔ Adaptació del contingut de la concreció curricular.

✔ Adaptació del contingut de les proves d'accés.

✔ Seguiment i valoració de les accions específiques preses.

✔ Revisió de l'accessibilitat als diferents espais del Centre.
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✔ En anteriors cursos s'han programat activitats de formació al professorat dirigides a

dotar el  docent  de recursos per a manejar l'atenció a alumnat amb necessitats

especials, ja siga per carència o per excés de capacitats. És convenient seguir amb

esta via de formació per a un sector que no disposa de gabinet de psicopedagogia

en el centre.

✔ Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa,

per  la  qual  s’estableix  el  protocol  d’acompanyament  per  a  garantir  el  dret  a  la

identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.  La finalitat d’aquest

protocol, aplicable i adaptable a contextos escolars diferents, és dotar els centres

educatius d’una ferramenta eficaç que els permeta transformar-se en espais de

llibertat  i  d’igualtat,  en  què totes  les  persones  que  conformen  la  comunitat

educativa se senten lliures d’exclusió, coaccions de qualsevol tipus i en condicions

de construir la seua realitat personal amb plenitud. La diversitat afectiva, sexual i

d'identitats de gènere és una realitat present als centres escolars i que afecta totes

les  persones  que  en  formen  part.  Per  tant,  resulta  una  necessitat  ineludible

promoure una millor percepció i coneixement d'aquesta diversitat per a consolidar

un model d’escola inclusiva. 

5.20. Coordinació amb altres centres d'ensenyança de règim general.

Les relacions amb altres centres són positives i s'haurà d'enfortir este contacte per

a concretar:

✔ Coordinació  d'horaris  amb  els  IES.  Acollida  als  programes  extraordinaris  de

coordinació  horària  publicats  per  Conselleria  d'Educació.  Estes  accions  es

realitzaran a final de curs per a preparar el correcte inici del curs següent.

✔ Realització  d'activitats  complementàries  i  extraescolars  amb la  participació  d'un

altre centre alié al CPM Oliva. Es projectaran estes activitats a principi de curs i

sempre quedaran reflectides en la PGA.

✔ Realització d'activitats de divulgació de les ensenyances musicals en centres de

l'entorn per a captar l'atenció de futurs alumnes. Es programaran en la PGA i és

convenient que es dirigisquen a l'alumnat que el següent curs tinga l'edat idònia per

a  l'ingrés  en  el  conservatori.  Es  realitzaran  just  abans  que  s'inicie  el  període

d'inscripció en les proves d'ingrés o accés del conservatori.
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5.21. Relació amb la Conselleria d’Educació, Ajuntaments i altres institucions.

El CPM Oliva és un centre que depén de la  Conselleria d’Educació, Investigació,

Cultura  i  Esport  que  disposa  d'una  Direcció  General  de  Formació  Professional  i

Ensenyances  de  règim  especial  la  qual  és  responsable  del  funcionament  de  les

denominades Ensenyances de règim especial en la seua Subdirecció corresponent. La

relació amb els Servicis de Ensenyances de règim especial és molt bona.

També les relacions amb la Inspecció Educativa són excel·lents.

Donat el caràcter específic de les nostres ensenyances, sovint poden existir dubtes

o situacions de variada interpretació, i des del centre s'aprecia el suport immediat obtingut

per estos organismes, per mitjà del Cap de Servici del Servici de Ensenyances de règim

especial o amb l'Inspector al qual està adscrit el Centre.

A l'Ajuntament d'Oliva se li sol·licitarà col·laboració amb el Centre per a :

✔ Realitzar activitats que requerixen la participació d'un gran nombre de persones en

certes  instal·lacions  municipals  preparades  per  a  albergar  este  tipus

d'esdeveniment. També la logística necessària en estos casos.

✔ Divulgar l'activitat educativa del centre entre la seua oferta cultural municipal.

✔ Realitzar activitats que comporten eixides a l'exterior. Ha sigut molt beneficiós la

mediació de l'Ajuntament en diversos viatges a ciutats estretament relacionades

culturalment a la població d'Oliva com Sisteron o Herlzbolzheim. 

D'altra  banda,  el  conservatori  pot  albergar  activitats  culturals  organitzades  per

l'Ajuntament, amb la qual cosa s'enriquirà la programació d'activitats nostres. 

És necessari durant el primer trimestre establir reunions amb els responsables de

l'Ajuntament, a fi que es programe tot d'acord amb la PGA del conservatori. I estar obert a

opcions que puguen aparéixer durant el transcurs del curs acadèmic prèvia Aprovació del

Consell Escolar.

5.22. Avaluació.

El Pla d'Autoavaluació ve detallat en document a part.
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PLA DE CONVIVÈNCIA

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA «JOSEP CLIMENT»

OLIVA
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Principis generals i inclusió en el Projecte Educatiu de Centre. 

El  pla de convivència contribuirà a afavorir  l'adequat clima de treball  i  respecte

mutu i  prevenció dels conflictes entre els membres de la comunitat  educativa, perquè

l'alumnat adquirisca les competències bàsiques, principalment la competència social per a

viure i conviure en una societat en constant canvi. Amb la qual cosa, un bon clima de

convivència escolar afavorirà la millora dels rendiments acadèmics.

En la seua elaboració, seguiment i avaluació participaran tots els membres de la

comunitat  educativa  en l'àmbit  de  les  seues competències,  per  la  qual  cosa posaran

especial  atenció en la prevenció d'actuacions contràries a les normes de convivència,

establint  les  necessàries  mesures  educatives  i  formatives  per  al  normal  exercici  de

l'activitat educativa en l'aula i en el centre.

Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquells que

es deriven de la seua edat i de les etapes o nivells de les ensenyances que cursen.

Tots els pares, mares,  tutors o tutores d'alumnes i  alumnes tenen els mateixos

drets  i  responsabilitats  en  el  desenrotllament  educatiu  dels  seus fills,  filles,  tutelats  o

tutelades.

Tot  el  professorat,  així  com qualsevol  persona que desenrotlle  la  seua activitat

educadora en el centre, té els mateixos drets i deures en el desenrotllament educatiu de

l'alumnat, sense més distincions que aquelles que es deriven de la seua relació jurídica

amb el centre, càrrecs directius o funcions docents que exercisca.

Este Pla de Convivència formarà part del Projecte Educatiu de Centre i estarà en

consonància amb la resta de documents de gestió i organització del Centre.

Objectius del pla.

✔ Impregnar en el Conservatori una convivència de pau, respecte i tolerància on

les situacions conflictives es tracten i es gestionen sense recórrer mai a la violència.

✔ Afavorir i potenciar la integració de tot l'alumnat.

✔ Eradicar els comportaments i actituds que  generen violència i ajudar l'alumnat

afectat.

✔ Treballar  per  a  millorar  les  relacions entre  tots  els  membres de la  comunitat

educativa.
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✔ Implicar en este procés a tots els membres de la comunitat educativa.

✔ Previndre els conflictes i gestionar-los positivament.

✔ Mantindre un clima de convivència saludable en el Conservatori.

✔ Implicar  als  diferents  òrgans educatius:  Consell  Escolar,  Comissió  de

Convivència,  Claustre  de  Professorat,  Mares  i  Pares,  Departaments,  Comissió de

Coordinació Pedagògica i Equip Directiu.

Comissió de convivència.

Estarà integrada pel:

✔ El Director/a: José Tomàs Estornell Cremades

✔ Vicedirectora: Patricia Gasque Sendra

✔ Un/a Cap d'estudis: Telmo Gadea Boix

✔ Un professor: Claudio Carbó Montaner

✔ Coordinador d’igualtat i convivència: Fº Manuel Martínez Faubel

✔ Un alumne/a: Josep Jesús ferrer Bertó

✔ Un pare/mare: Cristina Fornet Ausina

✔ El secretari del centre: Rafa Donet Donet

Tots  ells  designats  a  l'inici  de  cada  curs  acadèmic  d'entre  els  components  del

Consell Escolar. Es reuniran una vegada al trimestre i tantes vegades com siga necessari.

A les actes s’arreplegaran les incidències, les actuacions realitzades, resultats obtinguts i

propostes de millora.

La Comissió  de  Convivència del  Consell  Escolar  del  centre  docent,  prevista  en

l'Orde 62/2014 de 28 de juliol de 2014, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, té

com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa el Pla de Convivència en el

centre, per a la qual cosa li correspon les funcions següents:

✔ Efectuar el seguiment del Pla de Convivència del centre docent i totes aquelles

accions encaminades a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, així

com el seguiment de les actuacions dels equips de mediació.

✔ Informar el Consell Escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l'estat de

la convivència en el mateix.

✔ Canalitzar  les  iniciatives  de  tots  els  sectors  de  la  comunitat  educativa

representats en el Consell Escolar del centre per a millorar la convivència.

✔ Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar del centre en
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l'àmbit de les seues competències, relatives a la promoció de la convivència i la prevenció

de la violència, especialment el foment d'actituds per a garantir la igualtat entre hòmens i

dones.

✔ Establir i promoure l'ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries, que

ajuden a resoldre els possibles conflictes del centre.

Diagnòstic de l’estat de la convivència

L’organització del Centre en tot allò que estiga relacionat amb la convivència estará

assignada  a  la  Comissió  de  Convivència  abans  esmentada.  Les  actes  de  les  seues

reunions serviran d’informe per a registrar les seues actuacions, a més dels informes que

es  puguen  adreçar  a  qualsevol  sector  de  la  comunitat  educativa  o  a  les  autoritats

pertinents.

La Comissió podrà fer les propostes de millora que es consideren per a que siguen

aprovades  pel  Consell  Escolar.  I  també,  estarà  oberta  a  escoltar  les  propostes  de

qualsevol membre de la comunitat educativa extern a la Comissió.

La  procedència  de  l’alumnat  del  Conservatori  Professional  de  Música  «Josep

Climent» és molt variada, i donat el caràcter no obligatori de les ensenyances de música

l'alumnat  té  el  seu  origen  en  famílies  de  divers  nivell  social  i  cultural  preocupades

majoritàriament per l'educació i la cultura en general. Esta diversitat d'alumnat és molt

positiva en este centre perquè permet que per mitjà d'una educació de qualitat s'establisca

una  coexistència  sense  cap  problema  greu  de  marginació  o  d'adaptació  al  sistema

educatiu del Centre.

Una altra característica que definix l'alumnat és l'ampli espectre d'edats existents (8

a 18 anys majoritàriament) que provoca una simbiosi generacional positiva difícil de trobar

en qualsevol altre sector educatiu.

Per tant, basant-nos en l’experiència viscuda al Conservatori, podem afirmar que és

difícil trobar conflictes a les aules dels Centre. Això no vol dir que siga innecessària la

redacció d’aquest Pla i que tampoc siga un document obsolet, però les actuacions estaran

més adreçades a la prevenció que a la resolució de conflictes.
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Mesures per a la promoció de la convivència. Activitats.

La Música, amb el seu codi universal, ha sigut sempre utilitzat com a nexe d'unió

entre individus, sense importar diferència de raça, religió, gènere,...  Els Ensenyaments

Musicals compten amb aquesta per a formar a l'alumnat en un aprenentatge integral en

destreses musicals però també en valors. Per això, la majoria de les nostres accions que

tinguen la música com a pretext tindran èxit  i  ens permetran un clima de convivència

òptim.

• També es realitzarà un concert en commemoració del dia de la Dona el 8 de

març de 2020.

• Al Pla d’acollida es detalla la guia per a l’alumnat nouvingut al centre. Abans

de l'inici  de les classes, a principi  de curs,  l'alumnat de primer curs dels

Ensenyaments  Elementals  i  Professionals  assisteixen  a  una  sessió

informativa.

• Als taulers d’anuncis es farà tota pública tota la cartelleria dissenyada a les

diverses  campanyes  organitzades  per  les  autoritats  competents  en

commemoració  d’accions  diverses  (Dia  de  la  dona,  de  la  Violència  de

genere, contra el racisme,....).

Formació del professorat

Al  document  on  es  reflectixen les  necessitats  de  formació  del  professorat  s’ha

inclòs la proposta:

• Curs:  «Curs  sobre  l’organització  de  centres  per  a  la  inclusió;  convivència  i

ciberconvivència;  orientació  i  tutoria;  coeducació  i  igualtat;  i,  inclusió  social  i

interculturalitat».

• Curs: «Coeducació i llenguatge no violent envers als pares i mares». Formació a

càrrec de Coto Talens.

Aula de convivència

En el  Conservatori  no  es  disposa d'aula  de  convivència i  tenint  en  compte  les

característiques del mateix tampoc es creu necessària la seua creació.
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Equips de mediació

En el  Conservatori  no  es  disposa d'aula  de  convivència i  tenint  en  compte  les

característiques del mateix tampoc es creu necessària la seua creació.

Informe anual de la Direcció

En finalitzar el curs, la Direcció del Centre elabora un informe anual, responent el

qüestionari situat en la plataforma digital que la Conselleria habilita per a això. En aquest

informe s'inclouen aspectes com:

• actuacions de gestió i organització del centre que influeixen en la convivència.

• grau de participació de la comunitat educativa en la vida del centre.

• Actuacions en l’àmbit de la prevenció i intervenció i efectivitat de les mateixes.

• Conflictivitat detectada (causes, tipus de conflictes, agents implicats,...).

1. 1. Incompliment de les normes de convivència.

1.1. Podran  ser  objecte  de  mesures  correctores  o  disciplinàries  les  conductes

tipificades  com  a  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  i  les

conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre que siguen realitzades

pels  alumnes i  les  alumnes dins del  recinte escolar  o  durant  la  realització  d'activitats

complementàries i extraescolars.

1.2. Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds

que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament

relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa. Tot

això sense perjuí de l'obligació, si és el cas, d'informar de les autoritats competents les

dites conductes.

2. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries.

2.1. Les mesures correctores i disciplinàries que s'apliquen per l'incompliment de

les  normes  de  convivència  tindran  un  caràcter  educatiu  i  rehabilitador,  garantiran  el

respecte als drets dels alumnes i les alumnes i procuraran la millora en les relacions de

convivència de tots els membres de la comunitat educativa.

2.2. En cap cas, els alumnes i les alumnes podran ser privats de l'exercici del seu

dret a l'educació, ni en el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat.
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2.3. No podran imposar-se  mesures educatives correctores  ni  disciplinàries  que

siguen contràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes i les

alumnes.

2.4. La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes

respectarà  la  proporcionalitat  amb  la  conducta  de  l'alumne  i  de  l'alumna  i  haurà  de

contribuir a la millora del procés educatiu.

2.5. Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta, hauran de

comunicar-se a l'autoritat  judicial.  Tot  això sense perjuí  que es prenguen les mesures

cautelars oportunes.

3. Gradació  de  les  mesures  educatives  correctores  i  de  les  mesures  educatives

disciplinàries.

3.1. Els  incompliments  de  les  normes  de  convivència  hauran  de  ser  valorats

considerant la situació de l'alumne o de l'alumna. Per a això, els òrgans responsables de

la  instrucció  de  l'expedient  o  d'imposició  de  mesures  educatives  correctores  o

disciplinàries,  hauran  de  tindre  en  compte  les  circumstàncies  personals,  familiars  o

socials, i  l'edat de l'alumne o de l'alumna, per a la qual cosa podran sol·licitar quants

informes consideren pertinents per tal d'acreditar la dita situació o circumstància.

3.2. Als  efectes  de la  gradació  de  les  mesures  educatives  correctores  i  de  les

mesures  educatives  disciplinàries,  es  tindran  en  compte  les  següents  circumstàncies

atenuants:

3.2.1. El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.

3.2.2. La  no  comissió  amb anterioritat  d'accions  contràries  a  les  normes  de

convivència.

3.2.3. La  petició  d'excuses  en  els  casos  d'injúries,  ofenses  i  alteració  del

desenrotllament de les activitats del centre.

3.2.4. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

3.2.5. La falta d'intencionalitat.

3.2.6. El caràcter ocasional de l'acte en la conducta i comportament habitual.

3.2.7. La provocació suficient.
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3.3. Als  mateixos  efectes  es  tindran  en  compte  les  següents  circumstàncies

agreujants:

3.3.1. La premeditació.

3.3.2. La reiteració.

3.3.3. Qualsevol  conducta  discriminatòria  per  raó  de  naixement,  raça,  sexe,

cultura,  llengua,  capacitat  econòmica,  nivell  social,  conviccions  polítiques,  morals  o

religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o

circumstància personal o social.

3.3.4. Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es

trobe en situació d'inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al  centre o situació

d'indefensió.

3.3.5. La publicitat,  incloent-hi  la realitzada a través de les tecnologies de la

informació i la comunicació.

3.3.6. La realització en grup o amb intenció d'emparar-se en l'anonimat.

4. Reparació de danys materials.

4.1. Els alumnes o les alumnes que individual o col·lectivament causen de forma

intencionada o per negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic (inclòs el

programari)  o  qualsevol  material  del  centre,  així  com  als  béns  dels  membres  de  la

comunitat educativa, quedaran obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost

econòmic de la seua reparació o restabliment, sempre que el professorat, tutors, tutores o

qualsevol  membre  del  centre  docent  responsable  de  la  vigilància  de  l'alumnat  menor

d'edat, proven que van emprar tota la diligència exigida per la legislació vigent i en els

termes que preveu ella.

4.2. Els  alumnes o les alumnes que sostragueren béns en el  centre hauran de

restituir els béns sostrets, o reparar econòmicament el valor d'estos.

4.3. Els  pares,  mares,  tutors  o  tutores  seran  responsables  civils  en  els  termes

previstos per la legislació vigent,  en relació al  que disposen els apartats 6.1 i  6.2 del

present article.

4.4. La  reparació  econòmica  del  dany  causat  no  serà  eximent  del  possible

expedient disciplinari per l'actuació comesa.

4.5. La direcció del centre comunicarà a la Direcció Territorial competent en matèria
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d'educació els fets arreplegats en els apartats 6.1 i 6.2 del present article perquè inicie

l'oportú expedient de reintegrament.

5. Pràctica i recepció de comunicacions.

5.1. La pràctica de les notificacions de les resolucions i  actes administratius als

alumnes  o  alumnes,  els  seus  pares,  mares,  tutors  o  tutores  en  l'àmbit  dels  centres

docents públics haurà de realitzar-se d'acord amb la Llei  Comú de Règim Jurídic de les

Administracions  Públiques  i  Procediment  Administratiu  ;  qualsevol  altre  tipus  de

comunicació  es  podrà  notificar  per  altres  mitjans,  en  els  termes  que  es  determinen

reglamentàriament.

5.2. Els alumnes o alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser

menors d'edat, estan obligats a facilitar, a l'inici del curs o en el moment de la incorporació

a un centre docent, l'adreça postal del seu domicili, adreça electrònica i contacte telefònic

a fi de ser notificades, si és el cas, les comunicacions relacionades amb les conductes

que alteren la convivència escolar.

5.3. Els canvis que es produïsquen al llarg del curs escolar de l'adreça postal del

domicili,  així  com de l'adreça electrònica,  hauran de ser  comunicades al  centre en el

moment en què es facen efectius.

6. Les faltes d'assistència i l'avaluació.

Sense perjuí de les mesures educatives correctores que s'adopten davant de les

faltes d'assistència injustificades, en els reglaments de règim interior s'establirà el nombre

màxim de faltes per curs, àrea i matèria i els procediments extraordinaris d'avaluació per

als  alumnes  i  les  alumnes  que  superen  dita  màxima,  tenint  en  compte  que  la  falta

d'assistència a classe de mode reiterat pot fer impossible l'aplicació del caràcter continu

de l'avaluació.

7. Decisions col·lectives d'inassistència a classe.

7.1. De conformitat amb en l'article 8 de la  Ley Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,

Reguladora  del  Dret  a  l'Educació,  segons  la  redacció  donada  per  la  disposició final

primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d'Educació, les decisions col·lectives

adoptades pels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'Educació Secundària

Obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de
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conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret

de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre. Per analogia, s'estima

equivalent al tercer curs d'ESO als alumnes de tercer curs d'Ensenyances Professionals

de Música.

7.2. Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat

anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes, de conformitat amb

l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, Reguladora del Dret de Reunió.

7.3. En  tot  cas,  els  centres  docents  garantiran  el  dret  a  assistir  a  classe  i  a

romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret

de reunió en els termes que preveu la legislació vigent.

7.4. Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de

reunió, que impliquen la inassistència a classe, hauran de ser comunicades a la direcció

del centre amb una antelació mínima de cinc dies naturals.

7.5. Els  centres  docents  comunicaran  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores,  amb

caràcter previ, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes o les alumnes respecte a

l'exercici del dret de reunió.

Conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  educatiu  i  mesures

correctores.

8. Tipificació.

8.1. Les faltes de puntualitat injustificades.

8.2. Les faltes d'assistència injustificades.

8.3. Els  actes que alteren el  normal desenrotllament de les activitats  del  centre

educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes.

8.4. Els actes d'indisciplina.

8.5. Els  actes  d'incorrecció  o  desconsideració,  les  injúries  i  ofenses  contra  els

membres de la comunitat educativa.

8.6. El furt o el deteriorament intencionat d'immobles, materials, documentació o

recursos del centre.

8.7. El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la

comunitat educativa.

8.8. Les  accions  que  puguen  ser  perjudicials  per  a  la  integritat  i  la  salut  dels
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membres de la comunitat educativa.

8.9. La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament

del procés d'ensenyança-aprenentatge.

8.10. La  negativa a traslladar  la  informació facilitada als  pares,  mares,  tutors  o

tutores per part del centre i viceversa.

8.11. L'alteració  o  manipulació  de  la  documentació  facilitada  als  pares,  mares,

tutors o tutores per part del centre.

8.12. La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.

8.13. La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació

durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.

8.14. L'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al

procés  d'ensenyança-aprenentatge  durant  les  activitats  que  es  realitzen  en  el  centre

educatiu.

8.15. Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l'estudi dels seus

companys i companyes.

8.16. La  incitació  o  estímul  a  cometre  una  falta  contrària  a  les  normes  de

convivència.

8.17. La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de

conductes contràries a les normes de convivència.

8.18. L'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre.

8.19. La  desobediència  en  el  compliment  de  les  normes  de  caràcter  propi  del

centre i que estiguen incloses en el seu projecte educatiu.

9. Mesures educatives correctores.

9.1. Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre

educatiu, tipificades en l'article anterior, el Pla de Convivència i el Reglament de Règim

Interior  del  centre  podran  contemplar  mesures  d'intervenció  que  concreten,  ajusten  o

modulen les mesures educatives correctores arreplegades en este article i que són les

següents:

9.1.1. Amonestació verbal.

9.1.2. Compareixença immediata davant del cap o cap d'estudis o el director o

la directora.

9.1.3. Amonestació per escrit.
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9.1.4. Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics

aliens  al  procés  d'ensenyança-aprenentatge,  utilitzats  de  forma  reiterada  durant  les

activitats que es realitzen en el centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als

pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l'alumne o de l'alumna. En el cas que

l'alumne o  l'alumna siga  major  d'edat,  se  li  tornarà  una vegada finalitzada la  jornada

lectiva. No obstant això, l'ús d'aparells electrònics en el recinte dels centres docents es

podrà prohibir, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques docents, si

així ho contempla el Reglament de Règim Interior del Centre.

9.1.5. Suspensió  del  dret  a  participar  en  les  activitats  extraescolars  o

complementàries que tinga programades el centre durant els quinze dies següents a la

imposició de la mesura educativa correctora.

9.1.6. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període

no  superior  a  cinc  dies  lectius.  Durant  la  impartició  d'eixes  classes,  i  a  fi  d'evitar  la

interrupció del procés formatiu de l'alumnat, este romandrà en el centre educatiu efectuant

els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix

docència. El cap o el cap d'estudis del centre organitzarà l'atenció a este alumnat.

10. Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l'alumnat que siga objecte de

mesures educatives correctores.

Totes  les  mesures  correctores  previstes  en  l'article  anterior  hauran  de  ser

comunicades  formalment  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores  dels  alumnes  o  alumnes

menors d'edat.

11. Competència per a aplicar les mesures educatives correctores.

Correspon al director o a la directora del centre i a la Comissió de Convivència, en

l'àmbit  de les seues competències,  afavorir  la  convivència i  facilitar  la mediació en la

resolució dels conflictes. Al director o a la directora del centre li correspon, així mateix,

imposar les mesures educatives correctores que corresponguen als alumnes o alumnes,

en compliment de la normativa vigent, en el Reglament de Règim Interior del Centre i en

el corresponent Pla de Convivència, sense perjuí de les competències atribuïdes a este

efecte al Consell Escolar del Centre.
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No obstant això, a fi  d'agilitzar l'aplicació de les mesures educatives correctores

previstes en l'apartat 9 i de que estes siguen el més formatives possibles i afavoridores de

la convivència en el Centre, el cap o el cap d'estudis o el professor o la professora d'aula,

per delegació del director o directora, podrà imposar les mesures correctores previstes en:

Mesures educatives correctores El Director del centre delegarà la

seua  competència  d'imposició

de les mesures correctores en:

Amonestació verbal El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.

Compareixença  immediata  davant  del  cap  o  el

cap d'estudis o el director o la directora

El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.

Amonestació per escrit El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.

Retirada  de  telèfons  mòbils,  aparells  de  so  o

altres  aparells  electrònics  aliens  al  procés

d'ensenyança-  aprenentatge,  utilitzats  durant  les

activitats que es realitzen en el centre educatiu

El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.
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Suspensió  del  dret  a  participar  en  les  activitats

extraescolars  o  complementàries  que  tinga

programades el centre.

El cap o la cap d'estudis del centre.

Suspensió del  dret d'assistència a determinades

classes  per  un  període  no  superior  a  cinc  dies

lectius.

No és delegable, si bé el cap o a

cap d'estudis del centre organitzarà

l'adequada atenció d'este alumnat.

12. Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores.

De  totes  les  mesures  educatives  correctores  que  s'apliquen  haurà  de  quedar

constància escrita en el centre, a excepció de les previstes en les apartats 9.1.1, 9.1.2 i

9.1.4, de l'apartat de mesures correctores, que incloga la descripció de la conducta que

l'ha motivat, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada. Posteriorment el

Director o directora del centre o persona en qui delegue ho registrarà, si és procedent, en

el Registre Central d'acord amb el que establix l'Orde de 12 de setembre de 2007, de la

Conselleria  d’Educació,  que regula  la  notificació  per  part  dels  centres  docents  de  les

incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la

Violència i Promoció de la Convivència en els centres docents de la Comunitat Valenciana

(PREVI).

13. Prescripció.

13.1. Les  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  prescriuran  en  el

termini d'un mes, comptat a partir de la data de comissió.

13.2. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les

normes de convivència prescriuran en el termini d'un mes des de la seua imposició.

14. Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels pares,

mares, tutors o tutores.
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14.1. En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció oportuna,

l'alumne o l'alumna continue presentant reiteradament conductes pertorbadores per a la

convivència  en  el  centre,  a  més  d'aplicar  les  mesures  educatives  correctores  que

corresponguen, es donarà trasllat, prèvia comunicació als pares, mares, tutors o tutores

legals  en  el  cas  de  menors  d'edat,  a  les  institucions  públiques  que  es  consideren

oportunes,  de  la  necessitat  d'adoptar  mesures  dirigides  a  modificar  aquelles

circumstàncies  personals,  familiars  o  socials  de  l'alumne  o  alumna  que  puguen  ser

determinants de l'aparició i persistència de les dites conductes.

14.2. En aquelles actuacions i  mesures educatives correctores en què el  centre

reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumne o alumna i

estos la rebutgen, el centre ho posarà en coneixement de l'administració Educativa, a fi

que s'adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de l'alumne i de l'alumna

continguts  en  el  capítol  I  del  títol  II  del  present  Decret  i  el  compliment  dels  deures

arreplegats en el capítol I del referenciat títol. L'Administració Educativa, si considera que

esta  conducta  causa  greu  dany  al  procés  educatiu  del  seu  fill  o  filla,  ho  posarà  en

coneixement  de  les  institucions  públiques  competents,  amb  un  informe  previ  de  la

inspecció educativa.

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

15. Tipificació.

Es  consideren  conductes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en  el  centre  les

següents:

15.1. Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la

comunitat  educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en

l'apartat 9.

15.2. L'agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a

qualsevol  membre de la  comunitat  educativa,  així  com la  falta  de respecte  greu a la

integritat i dignitat personal.

15.3. Les vexacions i  humiliacions a qualsevol  membre de la comunitat  escolar,

particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen

contra  els  alumnes  o  les  alumnes  més  vulnerables  per  les  seues  característiques
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personals, socials o educatives.

15.4. L'assetjament escolar.

15.5. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.

15.6. La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.

15.7. Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en

els béns dels membres de la comunitat educativa.

15.8. Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de

les activitats del centre.

15.9. Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i  la

integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

15.10. La introducció en el centre d'objectes perillosos o substàncies perjudicials

per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

15.11. Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del

centre educatiu si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per

qualsevol mitjà.

15.12. La  incitació  o  l'estímul  a  cometre  una  falta  que  afecte  greument  la

convivència en el centre.

15.13. La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores

adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència.

15.14. La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant

de les faltes que afecten greument la convivència en el centre.

15.15. L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.

15.16. Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi

del centre.

16. Mesures educatives disciplinàries.

16.1. Davant de les conductes tipificades en l'article anterior, el Pla de Convivència

i el Reglament de Règim Interior del centre podran contemplar mesures d'intervenció que
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concreten, ajusten o modulen les mesures disciplinàries arreplegades en este article.

16.2. Les  mesures  disciplinàries  que  poden  imposar-se  per  incórrer  en  les

conductes tipificades en l'article anterior, punts 15.8, 15.13, 15.14, són les següents:

16.2.1. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari

no lectiu, per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius.

16.2.2. Suspensió  del  dret  a  participar  en  les  activitats  extraescolars  o

complementàries que tinga programades el centre durant els trenta dies següents a la

imposició de la mesura disciplinària.

16.2.3. Canvi de grup o classe de l'alumne o alumna per un període superior a

cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius.

Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període comprés entre sis

i quinze dies lectius. Durant la impartició d'eixes classes, i a fi d'evitar la interrupció del

procés formatiu de l'alumnat, este romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs

acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El

cap o la Cap d'Estudis del centre organitzarà l'atenció a este alumnat.

16.3. Les  mesures  disciplinàries  que  poden  imposar-se  per  incórrer  en  les

conductes  tipificades  en  l'article  anterior,  excepte  els  punts  15.8,  15.13,  15.14

arreplegades en l'apartat anterior, són les següents:

16.3.1. Suspensió del dret d'assistència al  centre educatiu durant un període

comprés entre sis i trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu,

durant el temps que dure la suspensió, l'alumne o alumna haurà de realitzar els treballs

acadèmics que determine el professorat que li impartix docència. El Reglament de Règim

Interior determinarà els mecanismes que possibiliten un adequat seguiment del dit procés,

especificant la persona encarregada de dur-ho a terme i l'horari de visites al centre per

part de l'alumne o alumna sancionada.

16.3.2. Canvi de centre educatiu. En el cas d'aplicar esta mesura disciplinària, a

l'alumnat  que  es  trobe  en  edat  d'escolaritat  obligatòria,  l'administració  Educativa  li

proporcionarà una plaça escolar en un altre centre docent sostingut amb fons públics,

amb garantia dels servicis complementaris que siguen necessaris, condició sense la qual

no es podrà dur a terme la dita mesura.
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17. Responsabilitat penal.

La direcció del centre públic o el o la titular del centre privat concertat comunicarà,

simultàniament  al  Ministeri  Fiscal  i  a  la  Direcció  Territorial  competent  en  matèria

d'educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta penal, sense perjuí

d'adoptar les mesures cautelars oportunes.

18. Aplicació i procediments.

18.1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent

només  podran  ser  objecte  de  mesura  disciplinària  amb  la  prèvia  instrucció  del

corresponent expedient disciplinari.

18.2. Correspon al Director o directora del centre incoar, per iniciativa pròpia o a

proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els referits expedients a l'alumnat.

18.3. L'acord sobre la iniciació de l'expedient disciplinari s'acordarà en el termini

màxim de dos dies hàbils del coneixement dels fets.

18.4. El  Director  o  directora  del  centre  farà  constar  per  escrit  l'obertura  de

l'expedient disciplinari, que haurà de contindre:

18.4.1. El nom i cognoms de l'alumne o alumna.

18.4.2. Els fets imputats.

18.4.3. La data en què es van produir els mateixos.

18.4.4. El nomenament de la persona instructora.

18.4.5. El  nomenament  d'un  secretari  o  secretària,  si  és  procedent  per  la

complexitat de l'expedient, per a auxiliar l'instructor o instructora.

18.4.6. Les  mesures  de  caràcter  provisional  que,  si  és  el  cas,  haja  acordat

l'òrgan competent, sense perjuí de què puguen adoptar-se durant el procediment.

18.5. L'acord d'iniciació de l'expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona

instructora, a l'alumne o alumna presumpte autor dels fets i als seus pares, mares, tutors

o  tutores,  en  el  cas  que  l'alumne  o  alumna  siga  menor  d'edat  no  emancipat.  En  la

notificació s'advertirà als interessats que, de no efectuar al·legacions en el termini màxim
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de deu dies  sobre  el  contingut  de  la  iniciació  del  procediment,  la  iniciació  podrà  ser

considerada  proposta  de  resolució  quan  continga  un  pronunciament  precís  sobre  la

responsabilitat imputada.

Només els que tinguen la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conéixer

el seu contingut en qualsevol moment de la seua tramitació.

19. Instrucció i proposta de resolució.

19.1. L'instructor o la instructora de l'expedient, una vegada rebuda la notificació de

nomenament i  en el  termini  màxim de deu dies hàbils,  practicarà  les  actuacions que

estime pertinents i sol·licitarà els informes que jutge oportuns, així com les proves que

estime convenients per a l'esclariment dels fets.

19.2. Practicades  les  anteriors  actuacions,  l'instructor  formularà  proposta  de

resolució, que es notificarà a l'interessat, o a son pare, mare, tutor o tutora, si l'alumne o

l'alumna és menor d'edat; concedint-los audiència pel termini de deu dies hàbils.

19.3. Es podrà prescindir del tramit d'audiència quan no figuren en el procediment,

ni siguen tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i proves que

les adduïdes per l'interessat.

19.4. La proposta de resolució haurà de contindre:

19.4.1. Els fets imputats a l'alumne o a l'alumna en l'expedient.

19.4.2. La  tipificació  que  a  estos  fets  es  pot  atribuir,  segons  el  que  preveu

l'apartat 15 d'este decret.

19.4.3. La  valoració  de  la  responsabilitat  de  l'alumne  o  de  l'alumna,  amb

especificació, si és procedent, de les circumstàncies que poden agreujar o atenuar la seua

acció.

19.4.4. La mesura educativa disciplinària aplicable entre les previstes en l'article

43 d'este decret.

19.4.5. La competència del director o de la directora del centre per a resoldre.

19.5. Quan raons d'interés públic ho aconsellen, es podrà acordar, d'ofici o a petició

de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual cosa es
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reduiran a la mitat els terminis establits per a el procediment ordinari.

20. Resolució i notificació.

20.1. El termini  màxim  per  a  la  resolució  de  l'expedient  disciplinari  des  de  la

incoació fins a la seua resolució, inclosa la notificació, no podrà excedir un mes.

20.2. La resolució, que haurà d'estar motivada, contindrà:

20.2.1. Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne o alumna.

20.2.2. Les circumstàncies atenuants o agreujants, si les haguera.

20.2.3. Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.

20.2.4. El contingut de la sanció i data d'efecte d'esta.

20.2.5. L'òrgan davant el qual es pot interposar reclamació i termini del mateix.

20.3. La resolució de l'expedient per part del Director o directora del centre públic

posarà fi a la via administrativa, per la qual cosa la mesura disciplinària que s'impose serà

immediatament executiva, excepte en el cas de la mesura correctora prevista en l'article

43.3.b)  de  la  present  norma,  que  podrà  ser  recorreguda  davant  de  la  conselleria

competent en matèria d'educació.

20.4. Les  resolucions  dels  directors  o  directores  dels  centres  docents  públics

podran ser revisades en un termini màxim de cinc dies pel Consell Escolar del centre a

instància, dels pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes o alumnes, d'acord amb

el que establix l'article 127 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. A tals

efectes, el director o directora convocarà una sessió extraordinària del Consell Escolar en

el termini màxim de dos dies hàbils, comptats des que es va presentar la instància, perquè

este òrgan procedisca a revisar, si és el cas, la decisió adoptada i proposar les mesures

oportunes.

21. Prescripció.

21.1. Les  conductes  tipificades  en  l'article  42  d'este  decret  prescriuen  en  el

transcurs del termini de tres mesos comptats a partir de la seua comissió.

21.2. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos
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des de la seua imposició.

22. Mesures de caràcter cautelar.

22.1. A l'incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seua instrucció, el

director  o  la  directora  del  centre,  per  iniciativa  pròpia  o  a  proposta  de  l'instructor  o

instructora  i  oïda  la  Comissió  de  Convivència  del  Consell  Escolar  del  centre,  podrà

adoptar la decisió d'aplicar mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives, si

així fóra necessari per a garantir el normal desenrotllament de les activitats del centre.

22.2. Les mesures provisionals podran consistir en:

22.2.1. Canvi provisional de grup.

22.2.2. Suspensió provisional d'assistir a determinades classes.

22.2.3. Suspensió provisional d'assistir a determinades activitats del centre.

22.2.4. Suspensió provisional d'assistir al centre.

22.3. Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc

dies lectius.

22.4. Davant de casos molt greus, i  després de realitzar una valoració objectiva

dels fets per part del Director o directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de

l'instructor o instructora i oïda la Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre,

de manera excepcional  i  tenint  en compte la  pertorbació de la  convivència i  l'activitat

normal  del  centre,  els  danys causats  i  la  transcendència  de la  falta,  es  mantindrà  la

mesura provisional fins a la resolució del procediment disciplinari, sense perjuí que esta

no haurà de ser superior en temps ni diferent de la mesura correctora que es propose,

excepte en el cas que la mesura correctora consistisca en el canvi de centre.

22.5. El director o directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les

mesures provisionals adoptades.

22.6. En el cas que l'alumne o alumna que ha comés presumptament els fets siga

menor d'edat,  estes mesures provisionals  s'hauran de comunicar  a  son pare,  mare o

tutors.

22.7. Quan  la  mesura  provisional  adoptada  comporte  la  no  assistència  a
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determinades classes, durant la impartició d'estes, i a fi d'evitar la interrupció del procés

formatiu  de  l'alumnat,  este  romandrà  en  el  centre  educatiu  efectuant  els  treballs

acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El

cap o la cap d'estudis del centre organitzarà l'atenció a este alumnat.

22.8. Quan  la  mesura  provisional  adoptada  comporte  la  suspensió  temporal

d'assistència al centre, el tutor o tutora entregarà a l'alumne o alumna un pla detallat de

les  activitats  acadèmiques  i  educatives  que  ha  de  realitzar  i  establirà  les  formes  de

seguiment i  control durant els dies de no assistència al centre per a garantir el dret a

l'avaluació contínua.

22.9. Quan  es  resolga  el  procediment  disciplinari,  si  la  mesura  provisional  i  la

mesura  disciplinària  tenen la  mateixa  naturalesa,  els  dies  que es  van establir  com a

mesura provisional, i que l'alumne o l'alumna va complir, es consideraran a compte de la

mesura disciplinària a complir.

23. Accions davant situacions de violència entre el professorat.

La sensibilització de la societat en general al voltant de violència de qualsevol tipus

(masclista, sexual, laboral, assajament, etc.) i especialment, als centres educatius, ha fet

que les administracions desenvolupen protocols i normatives a aquest respecte.

Tot i que al nostre centre educatiu – i cal que quede constància d’aquesta situació-,

mai s'han produït casos extrems com aquest, no estem exempts de conèixer les accions

previstes, si n'és el cas i introduir-les al pla de convivència del centre.

En  aquest  respecte  ens  remetrem  al  protocol  de  prevenció  i  actuació  davant

l'assetjament laboral en centres educatius i centres docents dependents de la conselleria

d'educació,  investigació,  cultura,  i  esport.  Aquest  va  estar  aprovat  el  4/10/2017  a  la

Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball i en el document s'estableixen les

accions que s'han de realitzar i el procediment que s'ha de seguir en cadascú dels casos,

segons la seua tipologia.

24. Accions amb el professorat amb discapacitat.

El Reial  Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text
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refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió

social, indica a la Secció 2a sobre l'ocupació amb caràcter ordinari que s'han d'adoptar

mesures per prevenir o compensar els desavantatges ocasionats per la discapacitat com

a garantia de la plena igualtat en el treball.

S'han  d'adoptar  les  mesures  adequades  per  a  l'adaptació  del  lloc  de  treball  i

l'accessibilitat de l'empresa, en funció de les necessitats de cada situació concreta, per tal

de permetre a les persones amb discapacitat accedir a l'ocupació, exercir el seu treball,

progressar professionalment i accedir a la formació, llevat que aquestes mesures suposin

una càrrega excessiva per a l'empresari.

Accions concretes del centre:

a) Professorat amb discapacitat de mobilitat. Ubicació d'aquest professorat en aules

amb bona accessibilitat i evitant les barreres arquitectòniques com ara escales. En cas de

no ser possible, per la configuració de l'edifici,  es facilitaran al  professorat els mitjans

necessaris com ara l'accés a l'ascensor, etc.

b) Professorat amb discapacitat visual.

b.1)  Assignació  de  les  especialitats  i  assignatures  adequades  a  la

discapacitat presentada.

b.2)  Utilització  dels  mitjans  informàtics i  tècnics  disponibles amb la  seua

adaptació.

c.3)  Barreres  arquitectòniques:  en  cas  la  discapacitat  del  professor  o

professora que supose una dificultat l'accés a la seua aula, s'utilitzarà el criteri establert en

el punt a) Professorat amb discapacitat de mobilitat.

c) Altres tipus de discapacitat. Per a altres discapacitats no contemplades en aquest

document, es valorarà en cada cas concret l’adaptació dels espais i els mitjans tècnics per

tal de dotar al professor o professora de les millors condicions. (micròfons i altaveus, etc.).

Altres accions dels conservatori respecte a professorat amb necessitats.

Donat que el centre no disposa de l'aulari suficient per albergar a tota la comunitat,

especialment,  en  el  primer  tram  horari  de  la  vesprada,  s'han  hagut  d'habilitar  les

denominades "cabines d'estudi"  com a aula per a impartir  docència. Aquesta pràctica,

estesa ja des de fa temps, haurà de ser resolta ara que el conservatori  s'acull  al  Pla

EDIFICANT de conselleria, amb l'ampliació prevista del centre. Mentre aquesta situació no
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es  resolga,  és  una  gran  part  del  claustre  de  professors  que  ha  d'ocupar  aquestes

instal·lacions no pensades inicialment per a la docència continuada. Estes aules són de

dimensions reduïdes, amb poca ventilació.

L'experiència dels darrers anys indica que, cada vegada més, són freqüents els

casos de professorat i alumnat amb problemes respiratoris de tipus asmàtic, al·lèrgics,

etc. L'acció és ubicar a aquests espectre de la comunitat educativa en les aules "docents"

que disposen de ventilació, aire acondiciant i són de dimensions majors.
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Concreció del pla de convivència.

Per a l'elaboració del pla s'han tingut en compte les següents característiques:

✔ els diferents interessos i motivacions de l'alumnat.

✔ les diferents ensenyances que s'impartixen.

✔ la pluralitat de l'alumnat.

Comportaments problemàtics més comuns al conservatori.

Este  centre  normalment  no  té  comportaments  d'este  tipus,  a  causa  de  les

característiques del seu alumnat, on sempre impera el diàleg i l'educació.

Mesures de prevenció.

Les actituds amb què s'afronten els conflictes són més importants que els propis

conflictes. L'esforç s'ha de centrar a buscar solucions amb un tarannà de col·laboració i

flexibilitat pel canvi.

La principal mesura d'actuació serà la prevenció, per mitjà de la planificació i el

desenrotllament d'accions i activitats per a facilitar les relacions entre els membres de la

Comunitat Educativa.

Actituds que afavorixen la resolució de conflictes:

✔ Tranquil·litzar-se

✔ Saber escoltar d'una manera activa.

✔ Utilitzar un llenguatge respectuós.

✔ Diferenciar el problema de la persona.

✔ Proposar solucions.

✔ Saber defendre les posicions respectant els sentiments d'altres.

✔ Saber demanar disculpes quan es comet una falta.

✔ Concretar acords i respectar-los.

✔ Tindre espais i temps per a afrontar els conflictes.

Actituds que  dificulten la resolució de conflicte.

✔ Insultar

✔ Acusar
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✔ Amenaçar

✔ Menysprear

✔ Generalitzar

✔ Culpabilitzar

✔ Ridiculitzar

✔ Etiquetar

✔ Agredir

✔ Veure  una versió

✔ No assumir 

✔ Traure qüestions que no vénen al cas.

Organització de l'activitat docent.

✔ Pla d'acollida de l'alumnat.

✔ La tutoria com a element fonamental de l'alumnat en l'activitat docent.

✔ La mediació com a ajuda en la resolució de conflictes.

✔ Demanar assessorament professional si és necessari ( psicopedagog, psicòleg).

En l'àmbit familiar:

✔ Reunions dels pares amb els tutors.

✔ Que els pares protegisquen la tasca del professorat dins de l'aula.

✔ Que  inculquen  als  seus  fills  valors  com  el  respecte,  la  responsabilitat  i  la

tolerància.

✔ Que estimulen els fills a dedicar un temps a l'estudi.

✔ Que la relació amb el professorat també incloga suggeriments constructius.

✔ Els tutors i la resta del professorat tenen dins del seu horari setmanal una hora

d'atenció a pares.

En l'àmbit social:

✔ Coordinació i col·laboració amb diferents institucions.

✔ Es podrà col·laborar amb diferents ONG així com amb institucions amb valors

altruistes.
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Avaluació del pla.

Per part de la comissió de convivència es realitzarà una valoració anual d'este Pla

de  Convivència  i  si  fóra  necessari modificar-ho,  s'informarà  la  COCOPE i  al  Consell

Escolar del Conservatori.
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Procediments d'intervenció davant de supòsits de violència escolar.

ANNEX I

L'assetjament escolar.

L'assetjament escolar és entés com el maltractament psicològic, verbal o físic patit

per  un  alumne  o  alumna  en  l'àmbit  escolar,  derivat  de  factors  personals  (físics,

psicològics,  d'orientació i/o d'identitat  sexuals) o col·lectius (factors ètnics,  grup social,

religiós) de forma reiterada i al llarg d'un període de temps determinat.

L'assetjament escolar pot adoptar distintes manifestacions: l'exclusió i la marginació

socials, l'agressió verbal, les vexacions i humiliacions, l'agressió física indirecta, l'agressió

física directa, la intimidació, les amenaces o el xantatge, entre altres.

És  important  no  confondre  este  fenomen amb  agressions  esporàdiques  entre

l'alumnat  i  que  seran  ateses  aplicant  les  mesures  educatives  que  el  centre  tinga

establides en el seu Pla de Convivència i en el Reglament de Règim Intern.

Característiques:

a) Hi  ha  intencionalitat.  S'expressa  en  una  acció agressiva  que  genera  en  la

víctima l'expectativa de ser blanc de futurs atacs.

b) Reiteració. Es repetix en el temps. L'agressió produïda no és un fet aïllat i la

víctima la patix de manera continuada.

c) Hi ha desequilibri de poder. Es produïx una desigualtat de poder físic, psicològic

o social, que genera un desequilibri de forces en les relacions interpersonals. Se produïx

indefensió i personalització. 

d) L'objectiu del maltractament sol ser un únic alumne o alumna, que és col·locat

d'esta manera en una situació d'indefensió.

e) Prou sovint pot tindre un component col·lectiu o grupal. Normalment no hi ha un

sol agressor o agressora, sinó diversos.

f) Normalment  apareixen  observadors  passius.  Les  situacions  d'assetjament

usualment  són  conegudes  per  terceres  persones  que  no  contribuïxen  prou  per  al

cessament de l'agressió.

g) Esta situació d'invisibilitat  sol passar desapercebuda moltes vegades per als

adults.
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El ciberassetjament:

Dins dels diferents tipus d'assetjament i les seues manifestacions, recentment els

experts han elaborat un nou concepte d'assetjament, el que utilitza mitjans electrònics i

rep el nom de ciberassetjament. Esta conducta es definix com a assetjament entre iguals

en l'entorn TIC i inclou actuacions de xantatge, vexacions i insults entre alumnes. Suposa

difusió d'informació lesiva o difamatòria en format electrònic. El ciberassetjament és un

fenomen  de  gran  rellevància  per  la  seua  prevalença,  la  gravetat  de  les  seues

conseqüències i les dificultats que presenta per a la seua prevenció i abordatge .

Característiques:

a) Agressió repetida i duradora en el temps. 

b) Intenció de causar dany: no sempre es dóna en els primers estadis

del procés. 

c) Sol haver-hi contacte o relació prèvia en el món físic. 

d) Pot estar lligat o no a situacions d'assetjament en la vida real. 

e) Usa  mitjans  TIC:  missatges  de  mòbil,  adreça  electrònica,  telèfons  mòbils,

xarxes socials, blogs, fòrums, sales de xats.

Protocol d'actuació davant de l'assetjament i el ciberassetjament:

1. Detectar i comunicar la situació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites

d'una situació d'assetjament  o  de  ciberassetjament sobre  algun alumne o alumna, ho

comunicarà a un professor o professora, al tutor o tutora o a l'equip directiu. En tot cas,

qui reba la informació sempre informarà l'equip directiu.

2. Primeres actuacions.

a) Equip directiu, que es posarà en contacte amb el tutor o tutora de l'alumne o

alumna  afectats;  estarà  assessorat  pels  servicis  psicopedagògics  escolars,  el

departament d'orientació, el gabinet municipal autoritzat o al personal que tinga atribuïdes

les funcions d'assessorament en el centre, i  arreplegarà la informació per a analitzar i

valorar la intervenció que procedisca.

b) L'equip  d'intervenció,  planificarà  de  manera  ràpida  els  recursos  personals,

materials i organitzatius, i el moment i el lloc de reunió amb els agressors, la víctima i els
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espectadors, sempre que siguen alumnes del centre.

c) En el ciberassetjament és important tindre informació de la intensitat, difusió i

característiques  del  mitjà  o  dispositiu  utilitzat.  Si  hi  ha  proves  físiques,  estes  han  de

conservar-se (impressió de pantalla, còpia del missatge), sempre sense lesionar els drets

de tota persona i respectant la confidencialitat de les actuacions.

3. Mesures d'urgència.

a) Augmentar la supervisió i vigilància del professorat i personal del centre durant

els moments de descans i de pati; en els banys i  els vestuaris, i de les entrades i eixides

del centre.

b) Avisar les famílies de la víctima i dels assetjadors.

c) Explicar a l'alumne assetjat totes i cada una de les mesures que es prendran

per a donar-li seguretat.

d) En cas de ciberassetjament, indicar a l'alumne, si és el cas, que ha de canviar

contrasenyes i  revisar  les  mesures  de  privacitat,  i  insistir-li  en  el  fet  que  no  faça

desaparéixer les proves físiques de què disposen.

e) Demanar a l'alumne assetjat que comunique a un adult qualsevol insult, ofensa

o agressió que reba i oferir-li  els mecanismes i les vies perquè ho faça amb la major

discreció possible.

f) Una vegada oït l'alumne assetjador i analitzada la situació, la direcció del centre

li  aplicarà  les  mesures  cautelars  que  considere  necessàries  seguint  el  procediment

disciplinari, segons el Decret 39/2008.

g) Quan s'haja valorat la situació, la direcció del centre decidirà aplicar al cas, o

no,  les  mesures  educatives  correctores  i  disciplinàries,  i  si  s'inicia  el  procediment

d'obertura d'expedient disciplinari, segons el Decret 39/2008, de 4 d'abril.

4. Comunicació de la incidència.

a) La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i del

pla d'intervenció.

b) La  direcció del  centre  realitzarà  la  comunicació  al  Registre  Central  i  a  la

Inspecció Educativa.

c) Si la situació s'agreuja o sobrepassa la capacitat  d'actuació del  centre,  s'ha

d'informar  la  Inspecció  perquè,  si  ho  estima  oportú,  sol·licite  l'assessorament  o  la
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intervenció  de  la  Unitat  d'Atenció  i  Intervenció  del  PREVI  de  la  direcció  territorial

corresponent. La Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i el tipus d'intervenció.

5. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats

a) La  direcció del  centre  farà  les  entrevistes  necessàries,  preferentment  de

manera individual.

b) La  direcció del  centre  informarà  les  famílies  dels  alumnes  implicats  en  el

conflicte  de les mesures i  actuacions de caràcter  individual,  així  com les mesures de

caràcter organitzatiu i preventiu propostes per al grup, nivell o centre educatiu.

c) Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la família de la

víctima la conveniència o no de denunciar el cas a les Forces de Seguretat de l'Estat.

d) Tal  com  consta  en  l'article 41  del  Decret  39/2008,  en  aquells  supòsits

reincidents i en els casos en què el centre reclame la implicació directa dels pares, mares,

tutors o tutores de l'alumne o alumna i  estos la rebutgen, l'Administració educativa, si

considera que esta conducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, ho

comunicarà a les institucions públiques competents per motiu de desprotecció, amb un

informe previ a la Inspecció Educativa.

6. Seguiment del cas per part de les unitats d'atenció i intervenció i de la Inspecció

del centre.

La  Inspecció i  les  unitats  d'atenció  i  intervenció  de  les  direccions  territorials

col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment del cas en què hagen intervingut.

7. Definició de mesures de tractament individualitzat amb la víctima i els agressors,

i de sensibilització amb observadors, amb les famílies i amb la resta de l'alumnat.

a) Estes mesures i actuacions es referiran tant a les que s'apliquen en el centre i

en l'aula, com les que s'apliquen a l'alumnat en conflicte. Caldrà garantir el tractament

individualitzat  tant  de  la  víctima  i  de  les  persones  agressores  com  de  l'alumnat

espectador,  i  incloure  actuacions  específiques  de  sensibilització  per  a  la  resta  de

l'alumnat.

b) Amb caràcter orientatiu, en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

es proposen mesures i actuacions per a treballar l'assetjament escolar en les diferents

tipologies que pot presentar, en l'enllaç ‹http://www.cece.gva.se/eva/val/previ.htm›.
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ANNEX II

Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults, amenaces,

agressions, baralles o vandalisme. 

Alumnat que altera greument la convivència:

Este alumnat es caracteritza per l'incompliment de les normes socials bàsiques de

convivència,  que es manifesten per mitjà de conductes disruptives greus i  reincidents,

com a insults, amenaces, agressions, baralles i sobre algun alumne o alumna o accions

de vandalisme sobre el centre i les seues instal·lacions. Són conductes, en general, que

atempten contra la dignitat personal d'altres membres de la comunitat educativa.

A. Procediment d'intervenció:

1. Detectar i comunicar la situació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement d'una situació

de conductes disruptives molt  greus,  com a insults,  amenaces,  agressions,  baralles o

vandalisme sobre algun alumne o alumna, o sobre el centre i les seues instal·lacions, o

que les presencie, tractarà de conéixer els fets i la situació i el comunicarà a la direcció del

centre.

2. Primeres actuacions.

a) La direcció arreplegarà i analitzarà la informació, i prendrà les mesures que

considere necessàries.

b) La  direcció del  centre,  o  la  persona  en  qui  delegue,  comunicarà a  les

famílies la incidència produïda i els informarà de la situació.

3. Mesures d'intervenció general.

Mesures educatives correctores i disciplinàries:

Les  alteracions  de  conducta  molt  greus,  com a  insults,  amenaces,  agressions,

baralles entre alumnes o accions de vandalisme sobre el centre i les seues instal·lacions,

es consideren conductes perjudicials per a la convivència del centre, i, per tant, s'actuarà

aplicant mesures educatives correctores o disciplinàries, segons el Decret 39/2008, de 4

d'abril, que estaran especificades en el Reglament de Règim Interior del Centre.
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La direcció del Centre arreplegarà la informació, i una vegada oïda la Comissió de

Convivència  categoritzarà  el  tipus  d'incidència  i  proposarà  mesures  correctores  o

disciplinàries,  que tindran un caràcter  educatiu  i  recuperador  de  la  convivència  en  el

centre.

a) Si es proposen mesures educatives correctores per a alguna de les conductes

tipificades en l'article 35 del  Decret 39/2008, de 4 d'abril,  s'ajustaran a l'article 36 del

mateix decret.

b) Si es proposen mesures educatives disciplinàries per alguna de les conductes

tipificades en l'article 42 del Decret 39/2008, s'ajustaran a l'article 43 del decret.

4. Mesures de suport.

La  direcció del  cCntre,  si  ho  considera  convenient,  podrà  sol·licitar  altres

mesures de suport i col·laboració externes i recórrer als servicis d'altres administracions i

institucions,  entre  altres,  els  servicis  socials  municipals,  els  servicis  especialitzats

d'atenció a la família i la infància (SEAFI), les unitats de prevenció comunitàries (UPC), les

unitats de conductes addictives (UCA), els centres de salut. En estos casos, es planificarà

la intervenció conjunta amb totes les institucions que estiguen implicades.

Alumnat amb alteracions greus de conducta:

Les alteracions greus de conducta fan referència a un patró de comportament

persistent,  repetitiu  i  inadequat  a  l'edat  del  menor.  D'acord  amb  la  Classificació

Internacional de Malalties CIMA-10, publicada per l'OLMOS, estes alteracions greus de

conducta  solen  enquadrar-se  com  a  comportament  antisocial,  comportaments

oposicionistes  desafiadors,  trastorn  d'ansietat,  trastorn  de  dèficit  d'atenció  amb

hiperactivitat  o  impulsivitat,  trastorn  disocial  en  preadolescents  i  adolescents,  trastorn

explosiu intermitent, alteracions del son, conductes de risc per consum de substàncies

tòxiques o alcohol, o alteracions de la conducta alimentària, entre altres. Es caracteritzen

per  l'incompliment  de  les  normes socials  bàsiques de convivència  i  per  l'oposició  als

requeriments  a  les  figures  d'autoritat,  la  qual  cosa  genera  un  deteriorament  en  les

relacions  familiars  o  socials.  Este  comportament  té  repercussions  negatives  per  a

l'alumnat que ho patix i per al mig en què desenrotlla la seua vida: família, escola, oci...

Els seus comportaments van més enllà dels límits tolerables i les conductes impedixen a
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la persona tindre un procés d'adaptació i desenrotllar tot el seu potencial adequadament.

En  l'àmbit educatiu,  estos  alumnes  presenten  necessitats  educatives

específiques derivades de trastorns temporals o permanents de la personalitat o de la

conducta, i requerixen aprenentatges i recursos excepcionals.

B. Procediment d'intervenció específic: 

1. Detectar i comunicar.

Davant  d'un   incident  greu   provocat   per   un alumne que presenta una alteració

greu de la conducta, si és possible, i sempre que no estiguem a càrrec d'altres alumnes,

serà acompanyat a la zona de despatxos i s'informarà del cas al director, el cap d'estudis

o el cap de personal dels servicis psicopedagògics escolars, el departament d'orientació,

el  gabinet  municipal  autoritzat  o  al  personal  que  tinga  atribuïdes  les  funcions

d'assessorament  en  el  centre.  Sempre  que  siga  possible,  l'alumne  quedarà  sota  la

supervisió de un adult.

2. Intervenció d'urgència.

Si la situació de crisi continua, es telefonarà en primer lloc la família perquè

acudisquen al centre; si no s'obté resposta de la família, i en els supòsits de perill greu i

imminent, es telefonarà al 112 per a sol·licitar ajuda.

3. Mesures d'intervenció específiques.

a) Comunicació de la intervenció a la família. La direcció del centre, o la persona

en  qui  es  delegue,  comunicarà  la  realització  o  la  revisió  de  l'avaluació  socio-

psicopedagògica de l'alumne.

b) Recollida i anàlisi d'informació. L'equip directiu, junt amb el tutor o tutora de

l'alumne, l'equip de professors i  el  personal  dels servicis psicopedagògics escolars,  el

departament d'orientació, el gabinet municipal autoritzat o al personal que tinga atribuïdes

les  funcions  d'assessorament  en  el  centre,  recopilarà  informació  sobre  la  intensitat,

duració, freqüència i context en què apareixen estes conductes en l'alumne.

c) Avaluació  psicopedagògica.  Es  realitzarà  o  revisarà  l'avaluació  socio-

psicopedagògica,  en  la  que  haurà  de  constar  la  planificació  de  la  intervenció,

l'organització dels suports i les coordinacions externes necessàries.
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d) Sol·licitud  de  mesures  de  suport.  La  direcció del  centre  podrà  sol·licitar

mesures de suport  i  col·laboració externes en el  centre,  entre altres, amb els servicis

socials municipals, el servicis especialitzat d'atenció a la família i la infància (SEAFI), la

unitat  de  prevenció  comunitàries  (UPC),  la  unitat  de  conductes  addictives  (UCA),  els

centres de salut, la unitat de salut mental infantil i juvenil (USMIJ), centres hospitalaris,

associacions especialitzades.

e) Recursos  complementaris.  La  direcció del  centre  podrà,  a  més,  sol·licitar

recursos extraordinaris en la convocatòria anual de recursos personals complementaris

d'Educació Especial regulats en l'Orde de 16 de juliol de 2001 per a Educació Infantil i

Primària, i en l'Orde del 14 de març de 2005 per a Educació Secundària.

f) Mesures  educatives  correctores  i  disciplinàries.  La  direcció del  centre,  una

vegada analitzada la situació i valorat el pla d'intervenció proposat per a l'alumne, aplicarà

les mesures correctores i disciplinàries que estime convenients i respectarà la regulació

del Decret 39/2008, de 4 d'abril.

C. Comunicació de les incidències:

a) La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i del

pla d'intervenció.

b) La  direcció del  centre  realitzarà  la  comunicació  al  Registre  Central  i  a  la

Inspecció Educativa.

c) Si la situació s'agreuja o sobrepassa la capacitat  d'actuació del  centre,  s'ha

d'informar  la  Inspecció  perquè,  si  ho  estima  oportú,  sol·licite  l'assessorament  i  la

intervenció  de  la  unitat  d'atenció  i  intervenció  del  PREVI  de  la  direcció  territorial

corresponent.

D. Comunicació a famílies i representants legals de totes les persones implicades:

a) S'informarà les famílies dels implicats de les mesures i actuacions de caràcter

individual adoptades, així com de les de caràcter organitzatiu i preventiu propostes per al

grup,  nivell  i  centre  educatiu,  preservant  sempre  la  confidencialitat  absoluta  en  el

tractament del cas.

b) Totes les mesures correctores i disciplinàries previstes en els articles 36 i 43 del

Decret 39/2008, de 4 d'abril, hauran de ser comunicades formalment als pares, mares,

tutors o tutores de l'alumnat menor d'edat.
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c) Tal com consta en l'article 41 del Decret 39/2008, en els supòsits reincidents i

en els casos en què el centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o

tutores de l'alumne o alumna i estos la rebutgen, l'Administració educativa, si considera

que esta conducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, ho comunicarà

a les institucions públiques competents per motiu de desprotecció, amb un informe previ a

la Inspecció Educativa.

4. Seguiment del cas per part de les unitats d'atenció i intervenció i de la inspecció

del centre.

La inspecció i  les unitats  d'atenció i  intervenció de les direccions territorials

col·laboraran  amb  la  direcció  del  centre  en  el  seguiment  dels  casos  en  què  hagen

intervingut.
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ANNEX III

Maltractament infantil

El  maltractament  infantil  es  definix  com  qualsevol  acció no  accidental  que

comporta abús (emocional, físic o sexual) o descuit (emocional o físic) cap a un menor de

díhuit  anys,  que  és  realitzada  pel  seu  progenitor  o  cuidador  principal,  per  una  altra

persona o per qualsevol institució, i que amenaça l'adequat desenrotllament del xiquet.

Dins del maltractament considerem tant el maltractament actiu, entés com a abús físic,

sexual i emocional, com els maltractaments passius, com la negligència física i emocional.

El maltractament pot ser familiar o extra-familiar.

Protecció en l'àmbit escolar:

Els  quatre  escalons  de  protecció de  la  població  infantil  són  els  pares,  els

ciutadans, els professionals de les administracions i l'entitat pública competent en matèria

de protecció infantil.

L'àmbit escolar ocupa una posició privilegiada en el procés de protecció del menor i

en la detecció, la notificació, la investigació i l'avaluació. Pels centres passen la totalitat

dels xiquets i adolescents de la comunitat, i és el lloc on romanen una gran part del seu

temps.  Per  a  molts  menors  que patixen el  maltractament  en l'àmbit  familiar  en edats

primerenques,  l'escolarització els permet trencar amb l'aïllament social  en què ho han

patit.

Gravetat i presa de decisions:

La valoració d'urgència de la situació estarà determinada per la gravetat del

succés observat i per la probabilitat que torne a repetir-se (nivell de risc) si no es prenen

les mesures de protecció oportunes.

Un cas serà greu si corre en perill la integritat física o psicològica del menor

(existència de palisses, castics físics forts, sospita d'abús sexual, etc.), si el xiquet és un

bebé o té menys de cinc anys, o si patix una discapacitat que li impedix auto-protegir-se o

demanar ajuda. La urgència determinarà el tipus d'actuació del professional de l'educació,

el protocol que es posarà en marxa i la prioritat del cas.

L'avaluació exhaustiva correspon als servicis socials o al servici de protecció de

menors.
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Protocol d'actuació davant d'una situació observada de maltractaments i desprotecció del

menor:

1. Identificació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites

d'una situació de maltractament infantil ho comunicarà a l'equip directiu.

2. Actuacions immediates.

Després d'esta comunicació, es reunirà l'equip directiu amb el tutor o tutora de

l'alumne  o  alumna  afectat  i  el  personal  dels  servicis  psicopedagògics  escolars,  el

departament d'orientació, el gabinet municipal autoritzat o al personal que tinga atribuïdes

les funcions d'assessorament en el centre, per a recopilar informació, analitzar-la i valorar

la intervenció que procedisca.

3. Notificació.

L'equip educatiu omplirà el full de notificació que apareix en l'Orde 1 2010/, de 3 de

maig, de la Conselleria d'Educación i la Conselleria de Benestar Social. L'equip directiu

podrà demanar l'assessorament del personal dels servicis psicopedagògics escolars o del

personal que tinga atribuïdes les funcions d'assessorament educatiu.

4. Comunicació de la situació.

a)  La  direcció del  centre  enviarà  l'original  del  full  de  notificació  als  servicis

socials municipals de la localitat on residix el menor, arxivarà una còpia en l'expedient de

l'alumne i remetrà una altra a la direcció general competent en matèria de protecció de

menors de la Conselleria de Benestar Social.

b)  La direcció del centre realitzarà la comunicació al  Registre Central  i  a la

Inspecció Educativa.

c)  Si  la  situació s'agreuja  i  sobrepassa  la  capacitat  d'actuació  del  centre,

s'haurà d'informar la Inspecció Educativa, que sol·licitarà l'assessorament o la intervenció

de  la  Unitat  d'Atenció  i  Intervenció  (UAI)  de  la  direcció  territorial  corresponent.  La

Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i el tipus d'intervenció.

d) La comunicació a la família es realitzarà una vegada informades les autoritats

competents, i serà realitzada per la direcció del centre.
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Procediment d'urgència:

1. Davant d'un alumne que presente lesions físiques, greu negligència o abús

sexual,  un  membre  de  l'equip  directiu  o  del  personal  docent  en  qui  es  delegue,  li

acompanyarà al centre de salut o als servicis d'urgència de l'hospital més pròxim.

2.  La  direcció comunicarà  la  situació  d'urgència  a  la  policia  local,  en  la

Conselleria de Benestar Social i a la Fiscalia de Menors. Per a la comunicació s'utilitzara:

–El  full  de  notificació  que  apareix  en  l'Orde  1/2010,  de  3  de  maig,  de  la

Conselleria d'Educació i de la Conselleria de Benestar Social.

Per a la comunicació a l'autoritat judicial i al ministeri fiscal s'utilitzarà el model

que es troba en l'annex VII d'esta orde.

3. La direcció del  centre realitzarà la comunicació al  Registre Central  i  a la

Inspecció Educativa perquè, si ho estima oportú, sol·licite l'assessorament o la intervenció

de  la  Unitat  d'Atenció  i  Intervenció  (UAI)  de  la  direcció  territorial  corresponent.  La

Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i tipus d'intervenció.

L'enllaçde  la  pàgina  web de  Benestar  Social  és  :http  ‹:www.bsoci//al.gva.se-

va/web/menor/.›
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ANNEX IV

Violència de gènere.

S'entén  per  violència  de  gènere aquella  que,  com  a  manifestació  de  la

discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens sobre les

dones, s'exercix sobre ella pel fet de ser-ho. Esta violència comprén qualsevol acte de

violència basada en el gènere que tinga com a conseqüència, o que tinga possibilitats de

tindre com a conseqüència, perjuí o patiment en la salut física, sexual o psicològica de la

dona. Les amenaces, la pressió exercida sobre elles per a forçar la seua voluntat o la

seua conducta, la privació arbitrària de la seua llibertat, tant si es produïxen en la vida

pública com a privada, són comportaments violents per raó de gènere.

Tipus de violència de gènere:

a) Violència física: és qualsevol acte de força contra el cos de la dona, amb

resultat o risc de produir lesió físic o dany. Estos actes de violència física contra la dona

poden ser exercits per hòmens amb què tinga o haja tingut relacions de parella, o per

hòmens del seu entorn familiar, social i laboral.

b)  Violència  psicològica:  és  tota  conducta  que  produïsca  desvaloració  o

patiment  en  la  dona  per  mitjà  d'amenaces,  humiliacions  o  vexacions,  exigència

d'obediència o de submissió, coerció, insults, aïllament, culpabilització o limitacions del

seu àmbit de llibertat. Estos comportaments poden ser exercits per qui siga o haja sigut el

seu cònjuge o per qui estiga o haja estat lligat a ella per anàloga relació d'afectivitat, inclús

sense convivència. Així mateix, tindran la consideració d'actes de violència psicològica

contra la dona els exercits per hòmens en el seu entorn familiar, social i laboral.

c) Violència econòmica: consistix en la privació intencionada, i  no justificada

legalment, de recursos per al benestar físic o psicològic de la dona i de les seues filles i

fills,  o  la  discriminació  en  la  disposició  dels  recursos  compartits  en  l'àmbit  de  la

convivència de parella.

d) Violència sexual i abusos sexuals: és qualsevol acte de naturalesa sexual

forçada per l'agressor i no consentida per la dona. La violència sexual comprén qualsevol

imposició, per mitjà de la força o la intimidació, de relacions sexuals no consentides, i

l'abús sexual, amb independència que l'agressor tinga o no relació conjugal, de parella,

afectiva o de parentiu amb la víctima.
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Protocol d'actuació davant d'una situació de violència de gènere:

1. Identificació. 

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites

de casos de violència de gènere ho notificarà a la direcció del centre.

a)  Recollida  d'informació.  Després  d'esta  comunicació,  es  reunirà  l'equip

directiu  amb  el  tutor  o  tutora  de  l'alumne  o  alumna  afectat,  amb  els  servicis

psicopedagògics  escolars  o  amb  el  personal  que  tinga  atribuïdes  les  funcions

d'assessorament educatiu, per a recopilar informació, analitzar-la i valorar la intervenció.

b) Actuació. En els supòsits de perill greu i imminent, i si la situació ho requerix,

es telefonarà al  112 i  es traslladarà la persona agredida a l'hospital  de referència.  La

direcció del centre podrà sol·licitar mesures de suport i col·laboració externes en el centre.

Si es considerara necessari, s'establirà comunicació amb el Servici Especialitzat d'Atenció

a la Família i la Infància (SEAFI), els centres de salut, la Unitat de Salut Mental Infantil i

Juvenil  (USMIJ),  els  hospitals  més  pròxims,  els  centres  d'acollida  i  les  entitats

especialitzades.

c)  Aplicació de  mesures  disciplinàries.  En  el  cas  que  les  persones  agressores

siguen alumnes del centre, oïda la Comissió de Convivència, s'actuarà tal com es regula

en els articles 42 a 49 del Decret 39/2008, de 4 d'abril.

2. Comunicació de la situació.

a) La direcció del centre informarà la Comissió de Convivència de la situació i

del pla d'intervenció.

b) En el cas que la incidència puga ser constitutiva de delicte o de falta penal, la

direcció del centre ho comunicarà per fax al  ministeri  fiscal utilitzant l'annex VII d'esta

orde. Esta comunicació es dirigirà a la sala de la Fiscalia que corresponga:

1) Si els agressors i les víctimes són menors, en la Fiscalia de Menors.

2) Si els agressors són majors d'edat i la víctima menor d'edat, en la Fiscalia de

Violència de Gènere.

3) Si els agressors i les víctimes són majors d'edat, en la Fiscalia de Violència

de Gènere.

c)  La direcció del  centre realitzarà la comunicació al  Registre Central  i  a la
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Inspecció  Educativa,  i  podrà  sol·licitar  l'assessorament  o  la  intervenció  de  la  Unitat

d'Atenció i Intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent. La Inspecció Educativa

decidirà sobre la necessitat i el tipus d'intervenció.

3. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats.

a) La direcció informarà les famílies dels implicats del fet de violència i de les

mesures i accions adoptades.

b) Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la família de

la víctima la conveniència de denunciar-ho a les forces de seguretat.

c) Tal com consta en l'article 41 del Decret 39/2008, en els casos reincidents i

en els que el centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de

l'alumne o l'alumna i estos la rebutgen, l'Administració educativa, si considera que esta

conducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, ho comunicarà a les

institucions públiques competents per motiu de desprotecció, amb un informe previ a la

Inspecció Educativa.

4.  Seguiment  del  cas  per  part  de  les  unitats  d'atenció i  intervenció  i  de  la

Inspecció del centre.

La Inspecció i  les unitats d'atenció i  intervenció de les direccions territorials

col·laboraran  amb  la  direcció  del  centre  en  el  seguiment  dels  casos  en  què  hagen

intervingut.
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ANNEX V

Agressions al professorat o al personal d'administració i servicis

Definició:

Es considera agressió al professorat qualsevol acció il·lícita que vaja en contra

dels drets del personal docent o d'administració o servicis, tal com queden arreplegats en

l'article 4 de la Llei 15/2010, d'Autoritat del Professorat, fa referència als drets del personal

docent.

Destinataris:

Este  protocol  d'actuació està  dirigit  als  equips  docents,  al  personal

d'administració i al personal que preste servicis en els centres docents públics o en els

centres privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana, en l'exercici de les

seues funcions.

Protocol  de  protecció,  assistència  i  suport  al  professorat  davant  d'agressions,  com a

conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions:

1. Detecció i comunicació de la incidència.

a) Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement d'una

agressió que tinga per objecte el personal docent, la d'administració o el de servicis, té

l'obligació de comunicar-ho a la direcció del centre.

b) Així mateix, si els fets que són objecte de l'agressió poden ser constitutius de

delicte o de falta, presentarà una denúncia davant del ministeri fiscal, del jutjat de guàrdia,

o en qualsevol dependència de les Forces i cossos de seguretat de l Estat.�Estat.

c) El professorat o el personal d'administració i servicis, si així ho estima oportú,

sol·licitarà l'assistència jurídica de l'Advocacia General, tal com es disposa en l'article 7 de

la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, perquè exercisca les accions legals

que corresponguen. La sol·licitud serà remesa per la direcció del centre i s'enviarà a la

direcció territorial, on l'inspector o inspectora de zona elaborarà un informe; posteriorment,

tota la documentació es traslladarà al  secretari  territorial  que dóna el  vistiplau, qui  ho

elevarà a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i

Esport.

d)  La sol·licitud d'assistència jurídica contindrà la informació següent:  dades
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personals de la persona interessada, telèfon de contacte, relat dels fets i tots els elements

de  prova  que  es  disposen  i  que  servisquen  per  a  confirmar  aquells,  amb  citació  de

testimonis i, si és possible, dels seus relats dels fets. Així mateix, anirà acompanyada de

la denúncia presentada, del comunicat d'assistència mèdica, si hi ha, i d'un certificat de la

direcció que confirme si els fets denunciats estan relacionats amb l'exercici de la funció o

càrrec de la persona sol·licitant.

e)  El  director  o  directora  notificarà immediatament  el  fet  denunciat  a  la

Inspecció Educativa i ho comunicarà al Registre Central del PREVI.

f) La direcció del centre realitzarà tots els tràmits previstos en este protocol amb

la màxima celeritat.

2. Intervenció de la Direcció General de Personal.

La Direcció General de Personal Docent, a la vista de la documentació remesa

per qui sol·licite assistència jurídica, emetrà, com a superior jeràrquic, l'informe que es

referix  l'article  11.2 de la Llei  10/2005,  de 9 de desembre,  d’assistència Jurídica a la

Generalitat. El mencionat informe indicarà si es complixen els requisits previstos en la llei

mencionada perquè la persona sol·licitant puga rebre l'assistència de l'Advocacia General.

La  direcció  general  traslladarà  totes  les  actuacions  fetes  i  realitzarà  les  actuacions

complementàries que considere necessàries.

3. Resolució.

L'advocat general de la Generalitat , de conformitat amb allò que disposa l’ article�Estat.

11.2 de la Llei 10 2005/, de 9 de desembre, d’assistència Jurídica a la Generalitat, prendrà

l'acord que corresponga i ho comunicarà a la persona interessada.

La facultat concedida a la persona interessada per este article no menyscaba el

seu dret a designar advocat que l’assistisca o a sol·licitar que este li siga designat d'ofici,

segons l'article 12.3 de la mencionada Llei 10/2005.
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ANNEX VI

Consideracions específiques davant  de qualsevol  de les situacions plantejades en els

annexos, si es produïxen fora del centre.

Actuacions en general:

Segons s'arreplega en l'article 28 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, s'aplicaran

de forma general els protocols d'assetjament i ciberassetjament escolar, i de conductes

que alteren la  convivència  de  forma greu i  reincident  (insults,  amenaces,  agressions,

baralles o vandalisme, maltractament infantil i violència de gènere), si estes situacions es

produïxen  fora  del  centre,  en  activitats  extraescolars  o  complementàries,  i  en  les

realitzades fora del  recinte escolar però que estiguen motivades per la vida escolar o

directament relacionades amb esta. Els casos seran tractats d'acord amb el reglament de

règim intern de cada centre.

Actuació davant d'una situació de violència de gènere fora del centre:

1. En el cas de violència de gènere fora del centre, se seguirà el procediment

de l'annex IV d'esta orde. En este cas, si la persona que patix agressió és menor i es

considera que hi ha desprotecció, es podran utilitzar el full de notificació i el procediment

de l'Orde  1/2010,  de  3  de maig,  de  la  Conselleria  d'Educació  i  de  la  Conselleria  de

Benestar Social, per a la comunicació de la situació a la Conselleria de Benestar Social i a

la Fiscalia de Menors.

2. Davant de la situació descrita en el punt anterior, la comunicació a la família

es realitzarà només després de les actuacions que s'arrepleguen en els apartats 2.b i 2.c,

amb els que s'informarà les autoritats competents.

Procediment  davant  d'actes  vandàlics,  agressions,  baralles,  consum  i  tràfic  de

substàncies perjudicials per a la salut, en l'entorn escolar:

L'acord de col·laboració per a la millora de la convivència i de la seguretat escolar

entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Delegació del Govern a la Comunitat

Valenciana, seguirà el procediment següent :

a)  La direcció del  centre realitzarà la comunicació de la situació d'agressió,
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baralles o vandalisme a les Forces de Seguretat de l'Estat competents.

b)  Quan es produïsca una situació de conflicte  que estiga relacionada amb

problemes  de  convivència  o  que  atempte  contra  persones  o  instal·lacions  en  les

proximitats del centre escolar, l'equip directiu arreplegarà les incidències en la fitxa de

l'entorn  escolar,  que  està  disponible  en

‹http://www.cece.gva.se/eva/docks/convivencia/entorn_escolar.pdf›,  y  la  remetrà  a  la

Direcció  General  d'Ordenació,  Innovació  i  Política  Lingüística  de  la  Conselleria

d'Educació, Cultura i Esport, en l'adreça de correu electrònic ‹convivencia@gva.es››.

c) La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística remetrà l'informe

la Delegació del Govern per mitjà de l'Àrea d'Alta Inspecció d'Educació. En l'acord de

col·laboració  mencionat,  la  Delegació  del  Govern  a  la  Comunitat  Valenciana  es

compromet a informar la direcció general que ha originat la comunicació de les accions

que s'hagen realitzat en relació amb l'incident.

d)  La Direcció General  d'Ordenació,  Innovació i  Política Lingüística informarà el

centre  interessat  i  a  la  respectiva  Direcció  Territorial  d'Educació  sobre  els  casos

comunicats a la Delegació de Govern. Si no s'ha realitzat cap comunicació d'incidències,

la mencionada direcció general informarà també d'esta circumstància.
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Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de

gènere i la intersexualitat

Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la

qual  s’estableix  el  protocol  d’acompanyament  per  a  garantir  el  dret  a  la  identitat  de

gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat. 

En l'enllaç següent està allotjat dit protocol. En el cas que es considere oportú s'atendrà

qualsevol cas, atenent la normativa vigent.

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf

Normativa i eines de suport

Tota la normativa vigent relacionada amb aquest Pla de Convivència, així com les

successives actualitzacions d'aquestes, estan publicades i disponibles en la web de la

Conselleria d'Educació. També en el mateix enllaç podem trobar el material de suport i

protocols d'actuació dissenyats per la mateixa Conselleria.

Disponibles en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion
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