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INTRODUCCIÓ

Este 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 del Conservatori Professional de Música de Torrent en l’ambit de les seues com-

petències, 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.

L’educació per a la convivència, serà part integrant de la funció docent i es desenvoluparà en 

totes les àrees i matèries del currículum. L’equip directiu del centre afavorirà la convivència 

i actuarà sobre els possibles conflictes d’acord amb este Pla de Convivència. 

La normativa bàsica en la qual es recolza este Pla és:

Orde 31 de març de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es re-

gula el Pla de Convivència dels centres docents.

Decret 233/2004 de 22 d’octubre, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual 

es crea a la Comunitat Valenciana, l’Observatori per a la convivència escolar.

Orde de 25 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la 

qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, enmarcada 

dins del Pla de Prevenció de la Violència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana 

(PREVI).

Decret 39/2008, de 4 d’abril sobre la convivència en els centres docents no universitaris, i 

sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal 

d’administració i serveis.

Orde 62/2014 de 28 de juliol per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració 

dels plans de convivència i s’extableixen els protocols d’actuació i intervenció davant de 

supòsits de violència escolar.

L’objectiu principal d’este Pla de Convivència (PdC), és aconseguir un clima de centre fona-

mentat en el respecte, en la comunicació fluïda, oberta i sincera entre tots els membres de 

la Comunitat Educativa, que siga facilitador del treball escolar, i on se senten segurs i res-
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pectats.  L’equip docent no sols se centrarà en l’ensenyança de les habilitats acadèmiques, si 

no que a més, en la de normes, actituds i valors, com el respecte, la no violència, la justícia, 

la solidaritat, la tolerància, la igualtat, la democràcia, entre altres.

El procediment serà establir uns límits clars de tolerància, amb uns models unànims front a 

situacions que dificulten la convivència escolar.

L’actitud serà empàtica. S’adoptarà una actitud positiva d’ajuda a l’alumnat i afavoridora de 

l’autoestima de l’alumne/a i creació de compromisos.

La principal mesura d’actuació, serà, la prevenció, mitjançant la planificació, i desenvolupar 

accions i activitats per a facilitar les relacions entre els membres de la Comunitat Educativa. 

Conseguir estos valors, vol dir:

Que l’alumnat, tinga l’edat que tinga, condició, origen, capacitat o qualsevol altra caracte-

rística personal, té dret a ser educat en un clima que li oferisca seguretat i li permeta des-

envolupar al màxim els seus potencials.

Que el professorat té dret a ser recolzat, i respectat en la seua tasca, amb l’autoritat que la 

seua funció exigeix. 

Que tots els membres de la Comunitat Escolar gaudisquen de llibertat d’expresió sense el 

risc a ser discriminats, i sense més límit que el respecte a l’altre.

Que la Comunitat Educativa garantitze que tots els seus membres coneguen els seus drets 

i responsabilitats.

Que els conflictes han de ser resolts amb col·laboració amb els membres de la Comunitat 

Educativa, d’una manera constructiva i sense violència.

Que tot cas de violència, serà investigat i tractat amb la major diligència.

Que este centre educatiu, forma part de la comunitat local, per la qual cosa, la cooperació 

i l’intercanvi d’informació amb altres entitats locals o educatives, seran essencials per a la 

prevenció i la resolució de problemes.

El CPMT oferirà al seu alumnat un lloc on cadascú d’ells/es puga:

Aprendre coneixements curriculars.

Aprendre a pensar correctament: desenvolupant estratègies per a aplicar el coneixement 

de manera eficaç.
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Aprendre a saber conviure: Habilitats de relació interpersonal, com la colaboració, comuni-

cació, solidaritat, respecte a les normes i corresponsabilitat.

Aprendre a ser persona: formant un concepte de sí mateix i una identitat personal ajustada 

per al desenvolupament equilibrat de la seua personalitat.

Amb la finalitat de garantir una aplicació correcta del què disposa al Decret 39/2008, de 4 

d’abril,  i el Decret 234/1997, es crea una Comissió de Convivència del Consell escolar del 

centre, que estarà formada per:

 - Director/a

 - 2 Professors/es

 - 2 pares/mares de l’alumnat

 - 2 alumnes

amb les següents funcions:

a) Efectuar el seguiment del PdC del centre i totes aquelles accions encaminades a la pro-

moció de la convivència i la prevenció de la violència, així com el seguiment de les actua-

cions dels equips de mediació.

b) Informar al Consell escolar del conservatori sobre les actuacions realitzades i l’estat de 

la convivència del centre.

c) Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa representats en el 

Consell escolar per a millorar la convivència.

d) Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar, en l’àmbit de les seues 

competències, relatives a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, espe-

cialment fomentar actituds per a garantir la igualtat de sexes. 

e) Establir i promoure mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries, que ajuden a resol-

dre els possibles conflictes que es produïsquen al centre.

f) Elaborar trimestralment un informe, que presentarà al Consell escolar on conste: les in-

cidències produïdes, les actuacions realitzades, els resultats aconseguits, i les propostes de 
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millora que estimen pertinents.

Tots els membres de la Comunitat Educativa, des dels seus respectiu àmbits, promouran i 

impulsaran mesures i accions necessàries per a afavorir l’adequat ambient d’estudi i clima 

escolar, a l’objecte de desenvolupar les capacitats individuals de l’alumne i facilitar els pro-

cessos d’ensenyança-aprenentatge i les millors condicions per a la qualitat de l’educació. 

Normes de convivència. Principis generals

1. Incompliment de les normes de convivència. 

1. Poden ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes tipificades en 

els apartats 8 i 15 del present Pla de convivència que siguen realitzades pels alumnes i les 

alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i ex-

traescolars. 

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 a algun membre de la comunitat educativa. Tot això sense 

perjudici de la obligació, si és el cas, de posar en coneixement de les autoritats competents 

aquestes conductes.

2. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries. 

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. 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. 

3. No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen con-

tràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes i les alumnes. 

4. La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes en el present 

Pla respectarà la proporcionalitat amb la conducta de l’alumne i de l’alumna i haurà de con-

tribuir a la millora del procés educatiu. 

5. Quan els fets imputats puguen ser constitutius de delicte o falta, s’hauran de comunicar 

a l’autoritat judicial. Tot això sense perjudici que es prenguen les mesures cautelars opor-

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

disciplinàries. 

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 

tenir 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 tots els informes que consideren pertinents per 

a acreditar aquesta situació o circumstància. 

2. A l’efecte de la gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educati-

ves disciplinàries, es tindran en compte les següents circumstàncies atenuants:

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

b) La no-comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de convivència. 

c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de 

les activitats del centre. 

d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d’intencionalitat. 

f) El caràcter ocasional de l’acte en la conducta i comportament habitual. 

g) La provocació suficient. 

3. Als mateixos efectes es tindran en compte les següents circumstàncies agreujants: 

a) La premeditació. 

b) La reiteració. 

c) Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura, llengua, 

capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, per discapa-

citats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància personal 

o social. 

d) 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 de indefensió. 

f) La publicitat, incloent la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comu-

nicació. 

g) La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat.
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4. Reparació de danys materials. 

1. Els alumnes o les alumnes que, individualment o col·lectivament, causen, de manera 

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 

seva reparació o restabliment, sempre que el professorat, tutors, tutores o qualsevol mem-

bre 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 previstos en ella. 

2. Els alumnes o les alumnes que sostragueren béns en el centre hauran de restituir els béns 

sostrets, o reparar econòmicament el valor d’aquests.

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 1 i 2 d’aquest article. 

4. La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible expedient discipli-

nari per l’actuació comesa. 

5. La direcció del centre comunicarà a la direcció territorial competent en matèria de edu-

cació els fets arreplegats en els apartats 1 i 2 del present article perquè inicie l’oportú ex-

pedient de reintegrament.

5. Pràctica i recepció de les comunicacions.

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 s’ha 

de fer d’acord amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 

administratiu comú; qualsevol altre tipus de comunicació es podrà notificar per altres mi-

tjans, en els termes que es determini reglamentàriament. 

2. Els alumnes o les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser me-

nors 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, per tal de ser notificades, si és el cas, les 

comunicacions relacionades amb les conductes que alteren la convivència escolar. 

3. Els canvis que es produeixin 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.



C P M T
P l a  d e  c o nv i vè n c i a

13

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

Sense perjudici de les mesures educatives correctores que s’adopten davant de les faltes de 

assistència injustificades, en els reglaments de règim interior s’establirà el nombre màxim 

de faltes per curs, i matèria i els procediments extraordinaris d’avaluació 

per als alumnes i les alumnes que superen eixe màxim, tenint en compte que la manca 

d’assistència a classe de manera reiterada pot fer impossible l’aplicació del caràcter continu 

de l’avaluació. 

7. Decisions col·lectives de no assistència a classe. 

1. De conformitat amb l’article 8 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 

dret a l’educació, segons la redacció que en fa 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 d’Ensenyaments Professionals de Música, amb respecte a la 

inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de 

sanció quan estes hagen sigut resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades 

prèviament a la direcció del centre. 

2. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe, a les quals es refereix l’apartat 

anterior,hauran d’estar avalades per més de 20 alumnes, de conformitat amb l’article 1.2 de 

la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió. 

3. En tot cas, el centre garantirà el dret a assistir a classe i a romandre en el centre deguda-

ment atès a l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes previstos 

en la legislació vigent, així com als alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva 

autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores. 

4. Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d’exercir el seu dret de reunió, 

que impliquen la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors o tutores 

els alumnes o les alumnes, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una 

antelació mínima de cinc dies naturals. 

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

correctores 

8. Tipificació. 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu:

a) Les faltes de puntualitat injustificades. 

b) Les faltes d’assistència injustificades. 

c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre,especialment 

els que alteren el normal desenvolupament de les classes. 

d) Els actes d’indisciplina. 

e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la 

comunitat educativa. 

f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos.

g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la comunitat 

educativa. 

h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la 

comunitat educativa. 

i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part 

del centre i viceversa. 

k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores 

per part del centre. 

l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar. 

m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les 

activitats que es realitzen en el centre educatiu. 

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés 

d’ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. 

o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i 

companyes. 
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p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes 

contràries a les normes de convivència. 

r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. 

s) La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que esti-

guin incloses en el seu projecte educatiu.
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9. Mesures educatives correctores.

1. Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre, tipificades en 

l’apartat anterior, el pla de convivència i el reglament de règim interior del centre podran 

preveure mesures d’intervenció que concreten, ajusten o modulen les mesures educatives 

correctores recollides en este article i que són les següents: 

a) Amonestació verbal. 

b) Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o el director o la directora. 

c) Amonestació per escrit. 

d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés 

d’ensenyament-aprenentatge, utilitzats de manera reiterada durant les activitats que es re-

alitzen 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 l’anterior, 

l’ús d’aparells electrònics en el recinte dels centres docents es podrà prohibir, sempre que 

no siguin necessaris per dur a terme les tasques docents, si així ho preveu el reglament de 

règim interior del centre. 

f) Incorporació a l’aula de convivència. 

g) Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no lectiu. la realit-

zació d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a cinc dies lectius. 

h) 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. 

i) 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 for-

matiu de l’alumnat, aquest romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics 

que li siguen encomanats per part del professorat que li imparteix docència. El cap o la cap 

d’estudis del centre organitzarà l’atenció a aquest alumnat. 

2. Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la prèvia 

instrucció d’expedient disciplinari; no obstant això, per a la imposició de les mesures edu-

catives correctores dels apartats h) i i) serà preceptiu el tràmit d’audiència als alumnes, 

les alumnes, o als seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d’edat, en un 

termini de deu dies hàbils. 

3. Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament executives.
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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’apartat anterior hauran de ser comunicades for-

malment als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes menors d’edat (veure Annex III). 

11. Competència per a aplicar les mesures educatives correctores. 

1. Correspon al director o directora del centre i a la Comissió de Convivència, en l’àmbit de 

les seves competències, afavorir la convivència i facilitar la mediació en la resolució dels 

conflictes. Al director o directora del centre li correspon, així mateix, imposar les mesures 

educatives correctores que corresponguen als alumnes, en compliment de la normativa 

vigent, d’acord amb el que estableix aquest Pla de convivència, en el reglament de règim 

interior del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes a este efecte al Consell 

Escolar d’aquest Conservatori. 

2. No obstant això, per tal d’agilitzar l’aplicació de les mesures educatives correctores pre-

vistes en l’apartat 9 d’aquest Pla de convivència i que aquestes siguen el més formatives 

possibles i afavoridores de la convivència en el centre, el cap o la cap d’estudis o el profes-

sor o la professora d’aula, per delegació del director o directora, podrà imposar les mesures 

correctores previstes en l’annex I del present Pla de convivència.

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

De totes les mesures educatives correctores que s’apliquen quedarà constància escrita en 

el centre, amb excepció de les previstes en les lletres a), b) i d), de l’apartat sobre mesures 

educatives correctores d’aquest pla, que incloga la descripció de la conducta que l’ha moti-

vat, 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 estableix l’Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria 

d’Educació, que regula la notificació per part dels centres docents de les incidències que al-

teren 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. 
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13. Prescripció. 

1. Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d’un mes, 

comptat a partir de la data de comissió. 

2. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les normes de 

convivència prescriuran en el termini d’un mes des de la seva imposició. 

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

pares, mares, tutors o tutores. 

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 traslladarà, amb la comunicació prèvia 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 persis-

tència de les dites conductes. 

2. En aquelles actuacions i mesures educatives correctores en què el centre reclame la im-

plicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne o alumna i estos la rebutgen, 

el centre ho ha de posar en coneixement de l’administració educativa, amb la finalitat que 

s’adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de l’alumne i de l’alumna contin-

guts en el present Pla de convivència i el compliment dels deures. L’administració educativa, 

si considera que aquesta 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.
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Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

15. Tipificació

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

a) 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 8 del 

present Pla de convivència. 

b) 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 

c) 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 personals, socials o educatives.

d) L’assetjament escolar. 

e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

f) La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica. 

g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels 

membres de la comunitat educativa. 

h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de les activi-

tats. 

i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat per-

sonal dels membres de la comunitat educativa. 

j) 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. 

k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre educa-

tiu si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol 

l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en 

m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades 

davant de conductes contràries a les normes de convivència. 

n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes 

que afecten greument la convivència en el centre 

o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 

p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre.
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16. Mesures educatives disciplinàries 

1. Davant de les conductes tipificades en l’apartat anterior, el pla de convivència i el regla-

ment de règim interior del centre podran preveure mesures d’intervenció que concreten, 

ajusten o modulen les mesures disciplinàries recollides en aquest article. 

2. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades 

en l’apartat anterior, lletres h), m) i n), són les següents: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 aquest alumnat. 

3. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades 

en l’apartat anterior, excepte les lletres h), m) i n) recollides en l’apartat anterior, són les 

següents: 

a) 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 deter-

mine 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-lo a terme i l’horari de visites al centre per part de l’alumne o alumna 

sancionada. 

b) Canvi de centre educatiu. En el cas d’aplicar esta mesura disciplinària, a 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 serveis 

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 Conservatori comunicarà, simultàniament al Ministeri Fiscal i a la Direcció 

Territorial d’educació de València, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta 

penal, sense perjudici d’adoptar les mesures cautelars oportunes.

18. Aplicació i procediments.

1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només po-

dran ser objecte de mesura disciplinària amb la prèvia instrucció del corresponent expedient 

disciplinari. 

2. Correspon al director o directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de 

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

3. L’acord sobre la iniciació de l’expedient disciplinari s’acordarà en el termini màxim de dos 

dies hàbils del coneixement dels fets. 

4. El director o directora del centre farà constar per escrit l’obertura de l’expedient discipli-

nari, que haurà de contenir: 

a) El nom i cognoms de l’alumne o alumna. 

b) Els fets imputats. 

c) La data en què es van produir els mateixos. 

d) El nomenament de la persona instructora. 

e) El nomenament d’un secretari o secretària, si és procedent per la complexitat de 

l’expedient, per a auxiliar l’instructor o instructora. 

f) Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, haja acordat l’òrgan competent, 

sense perjudici de les que puguin adoptar-se durant el procediment. 

5. L’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari ha de notificar 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. a la notificació s’advertirà als 

interessats que, de no efectuar al·legacions en el termini màxim de deu dies sobre el contin-

gut de la iniciació del procediment, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució 

quan continga un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 

6. Només els qui tinguen la condició legal d’interessats en l’expedient tenen dret a conèixer 

el seu contingut en qualsevol moment de la tramitació. 
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19. Instrucció i proposta de resolució. 

1. L’instructor o la instructora de l’expedient, una vegada rebuda la notificació de nomena-

ment i en el termini màxim de deu dies hàbils, practicarà les actuacions que estime perti-

nents i sol·licitarà els informes que jutge oportuns, així com les proves que estime conve-

nients per a l’esclariment dels fets. 

2. Practicades les anteriors actuacions, l’instructor formularà proposta de resolució, que 

es notificarà a l’interessat, o al pare, mare, tutor o tutora, si l’alumne o l’alumna és menor 

d’edat; concedint-los audiència pel termini de deu dies hàbils. 

3. Es podrà prescindir del tràmit 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. 

4. La proposta de resolució ha de contenir: 

a) Els fets imputats a l’alumne o alumna en l’expedient. 

b) La tipificació que a estos fets es pot atribuir, segons el que preveu l’apartat 15 d’aquest 

Pla de convivència. 

c) La valoració de la responsabilitat de l’alumne o de l’alumna, amb especificació, si escau, 

de les circumstàncies que poden agreujar o atenuar la seua acció. 

d) La mesura educativa disciplinària aplicable entre les previstes en l’apartat 16 d’aquest 

Pla de convivència. 

e) La competència del director o de la directora del centre per a resoldre. 

5. Quan raons d’interés públic ho aconsellen, es podrà acordar, d’ofici o a petició l’interessat, 

l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual cosa es reduiran a la meitat 

els terminis establerts per al procediment ordinari.
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20. Resolució i notificació. 

1. El termini màxim per a la resolució de l’expedient disciplinari des de la incoació fins la 

seva resolució, inclosa la notificació, no podrà excedir un mes. 

2. La resolució, que haurà d’estar motivada, contindrà: 

a) Els fets o conductes que s’imputen a l’alumne o alumna. 

b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n’hi ha. 

c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada 

d) El contingut de la sanció i data d’efecte d’esta. 

e) L’òrgan davant el qual cal interposar reclamació i termini del mateix. 

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 imme-

diatament executiva, excepte en el cas de la mesura correctora prevista en l’apartat 16.3.b, 

que podrà recórrer davant de la conselleria competent en matèria d’educació. 

4. Les resolucions dels directors o directores dels centres docents públics podran ser revisa-

des en un termini màxim de cinc dies pel Consell Escolar del centre a instància, dels pares, 

mares, tutors o tutores legals dels alumnes, d’acord amb el que estableix l’article 127 de la 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. A aquests 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 aquest òrgan procedisca a 

revisar, si és el cas, la decisió adoptada i proposar les mesures oportunes. 
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21. Prescripció. 

1. Les conductes tipificades com greument perjudicials per a la convivència en el centre 

prescriuen en el transcurs del termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió.

2. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos des de la 

seva imposició.

22. Mesures de caràcter cautelar. 

1. En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la instrucció, el director o la directo-

ra del centre, per pròpia iniciativa 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 fora necessari per a garantir el nor-

mal desenvolupament de les activitats del centre. 

2. Les mesures provisionals podran consistir en: 

a) Canvi provisional de grup. 

b) Suspensió provisional d’assistir a determinades classes. 

c) Suspensió provisional d’assistir a determinades activitats del centre. 

d) Suspensió provisional d’assistir al centre. 

3. Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc dies lectius. 

4. Davant de casos molt greus, i després de realitzar una valoració objectiva dels fets per 

part del director o directora del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor o 

instructora i oïda la Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre, de manera ex-

cepcional 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 perjudici que aquesta no ha 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. 

5. El director o directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les mesures 

provisionals adoptades. 



C P M T
P l a  d e  c o nv i vè n c i a

2 5

6. En el cas que l’alumne o alumna que ha comés presumptament els fets siga menor 

d’edat, aquestes mesures provisionals s’hauran de comunicar al seu pare, mare o tutors. 

7. Quan la mesura provisional adoptada comporte la no assistència a determinades clas-

ses, durant la impartició d’aquestes, i per tal d’evitar la interrupció del procés formatiu de 

l’alumnat, aquest romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li si-

guen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis 

del centre organitzarà l’atenció a aquest alumnat. 

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. 

9. Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura provisional i la mesura disci-

plinària 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.
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ANNEX I 

Mesures educatives correctores davant de conductes contràries a les normes de convivència 

del centre 
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ANNEX II 

Comunicació per a pares, mares, tutors o tutores d’imposició de mesures educatives correc-

tores 

La Directora del Conservatori Professional de Música de Torrent comunica als pares /mares 

tutors legals de l’alumne / a:_________________________________________________

que s’han imposat la / s següent/s mesura / es educatives correctores: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

motivades per la / les següent / s conducta / s contrària / es a les normes de convivència 

recollides en el apartat 8 i / o 15 del Pla de Convivència del centre educatiu esmentat: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Torrent, ________ de _____________________ de 20____ 

LA  DIRECTORA 

Signat: Fani Blanch Piqueras
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ANNEX I

Assetjament escolar i ciberassetjament.

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 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 di-

recta, la intimidació, les amenaces o el xantatge, entre d’altres.

És important no confondre este fenomen amb agressions esporàdiques entre l’alumnat i 

que seran ateses aplicant les mesures educatives que el centre té establides en este 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.

d) Es produïx indefensió i personalització. L’objectiu del maltractament sol ser un únic alum-

ne o alumna, que és col·locat d’esta manera en una situació d’indefensió.

e) Ben 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 fan prou perquè cesse 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 fe-

nomen de gran rellevància per la seua prevalença, la gravetat de les seues conseqüències i 

les dificultats que presenta per a ser previngut i tractat.

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 del ciberassetjament

1. Detectar i comunicar la situació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites d’una situa-

ció 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 n’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 afec-

tats; estarà assessorat pels servicis psicopedagògics escolars, el departament d’orientació, el 

gabinet municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament 

en el centre, i arreplegarà la informació per a analitzar i valorar la intervenció que calga.

b) L’equip d’intervenció, que 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 espectadors, 

sempre que siguen alumnes del centre.
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c) En el ciberassetjament és important tindre informació de la intensitat, difusió i caracte-

rístiques 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 cap 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 mo-

ments de descans; als banys, 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 canvie contrasenyes i 

revise les mesures de privacitat, i insistir-li en el fet que no faça desaparéixer les proves 

físiques que tinga.

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 mesu-

res 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 Edu-

cativa.

c) Si la situació s’agreuja o sobrepassa la capacitat d’actuació del centre, se n’ha d’informar 

la Inspecció perquè, si ho estima oportú, sol·licite l’assessorament o la 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.
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5. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats 

a) La direcció del centre farà les entrevistes necessàries, preferentment de manera indivi-

dual.

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 proposades per al grup, o centre.

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 con-

ducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, ho comunicarà a les institu-

cions 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 cen-

tre. 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 a les que s’apliquen a l’alumnat en conflicte. Caldrà garantir el tractament individualit-

zat 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 pro-

posen mesures i actuacions per a treballar l’assetjament escolar en les diferents tipologies 

que pot presentar, en l’enllaç ‹http://www.cece.gva.es/eva/val/previ.htm›.
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ANNEX II

Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults, amenaces, agres-

sions, baralles o vandalisme.

Diferenciem el protocol d’intervenció davant d’estes situacions a escala general, del pro-

tocol d’actuació quan els alumnes que provoquen estos incidents manifesten problemes 

greus de conducta o trastorns. Alumnat que altera greument la convivència. Es caracteritza 

per l’incompliment de les normes socials bàsiques de convivència, que es manifesten per 

mitjà de conductes disruptives greus i reincidents, com ara insults, amenaces, agressions, 

baralles sobre algun alumne o alumna o accions de vandalisme sobre el centre i les seues 

installacions. Són conductes, en general, que atempten contra la dignitat personal d’altres 

membres de la comunitat educativa.

A) Procediment d’intervenció en general

1. Detectar i comunicar la situació. Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga 

coneixement d’una situació de conductes disruptives molt greus, com ara insults, amena-

ces, agressions, baralles o vandalisme sobre algun alumne o alumna, o sobre el centre i 

les seues instal·lacions, o que les presencie, tractarà de conèixer els fets i la situació i ho 

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 al-

teracions de conducta molt greus, com ara 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 me-

sures educatives correctores o disciplinàries, segons el Decret 39/2008, de 4 d’abril, que 
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estaran especificades en el reglament de règim interior del centre. 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 centre, si ho considera convenient, podrà sol·licitar altres mesures de suport 

i col·laboració externes i recórrer als servicis d’unes altres administracions i institucions, 

entre d’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 hi estiguen implicades.

Alumnat amb alteracions greus de conducta. 

Les alteracions greus de conducta fan referència a un patró de comportament persistent, re-

petitiu i inadequat a l’edat del menor. D’acord amb la Classificació Internacional de Malalties 

CIM-10, publicada per l’OMS, 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 dissocial en preado-

lescents 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 d’altres. Es caracteritzen per l’incompliment de les normes socials bàsiques de convi-

vència i per l’oposició als requeriments a les figures d’autoritat, la qual cosa genera un dete-

riorament en les relacions familiars o socials. Este comportament té repercussions negatives 

per a l’alumnat que el patix i per al medi en què desenrotlla la seua vida: família, escola, 

oci... Els seus comportaments van més enllà dels límits tolerables i les conductes impedixen 

a la persona tindre un procés d’adaptació i desenrotllar tot el seu potencial adequadament.
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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 apre-

nentatges 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’uns altres alumnes, serà 

acompanyat a la zona de despatxos i s’informarà del cas el director, el cap d’estudis o el cap 

de personal dels servicis psicopedagògics escolars, el departament d’orientació, el gabinet 

municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament en el 

centre. Sempre que siga possible, l’alumne quedarà sota la supervisió d’un adult.

2. Intervenció d’urgència.

Si la situació de crisi continua, es cridarà 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 te-

lefonarà 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 sociopsicopedagògica de 

l’alumne.

b) Arreplega 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 el 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 sociopsicopedagògica, en 

la qual haurà de constar la planificació de la intervenció, l’organització dels suports i les 

coordinacions externes necessàries.

d) Sol·licitud de mesures de suport. La direcció del centre podrà

sol·licitar mesures de suport i col·laboració externes al centre, entre d’altres, amb els servi-
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cis 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, associa-

cions especialitzades.

e) Recursos complementaris. La direcció del centre podrà, a més, sol·licitar recursos ex-

traordinaris en la convocatòria anual de recursos personals complementaris d’Educació Es-

pecial regulats en l’Orde del 14 de març de 2005.

f) Mesures educatives correctores i disciplinàries. La direcció del centre, una vegada ana-

litzada la situació i valorat el pla d’intervenció proposat per a l’alumne, aplicarà les mesu-

res correctores i disciplinàries que estime convenients i respectarà la regulació del Decret 

39/2008, de4 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 Edu-

cativa.

c) Si la situació s’agreuja o sobrepassa la capacitat d’actuació del centre, se n’ha d’informar 

la Inspecció perquè, si ho estima oportú, sol·licite l’assessorament i la intervenció de la uni-

tat 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 proposades 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.

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 
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l’alumne o alumna i estos la rebutgen, l’Administració educativa, si considera que esta con-

ducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, ho comunicarà a les institu-

cions 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 cen-

tre. 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.

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 qualse-

vol institució, i que amenace 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 ara la negligència física i emocional. El maltractament pot ser 

familiar o extrafamiliar.

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 ro-

manen 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 l’han patit.
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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 perill la integritat física o psicològica del menor (existència de pa-

llisses, castics físics forts, sospita d’abús sexual, etc.), si el xiquet és un bebè o té menys 

de cinc anys, o si patix una discapacitat que li impedix autoprotegir-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.

Protocol d’actuació davant d’una situació observada de maltractaments i despro-

tecció del menor.

1. Identificació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites d’una situa-

ció 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 el personal que tinga atribuïdes les funcions 

d’assessorament en el centre, per a recopilar informació, analitzar-la i valorar la intervenció 

que calga.

3. Notificació.

L’equip educatiu emplenarà el full de notificació que apareix en l’Orde 1/2010, de 3 de maig, 

de la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Benestar Social. L’equip directiu podrà dema-

nar l’assessorament del personal dels servicis psicopedagògics escolars o del personal que 

tinga atribuïdes les funcions d’assessorament educatiu.
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4. Comunicació de la situació.

a) La direcció del centre enviarà l’original del full de notificació als servicis socials munici-

pals de la localitat on residix el menor, n’arxivarà una còpia en l’expedient de l’alumne i en 

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 Edu-

cativa.

c) Si la situació s’agreuja i sobrepassa la capacitat d’actuació del centre, se n’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 compe-

tents, i serà realitzada per la direcció del centre.

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, l’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, a la Conselleria de Benestar 

Social i a la Fiscalia de Menors. Per a la comunicació s’utilitzarà – 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 Edu-

cativa 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’enllaç de la pàgina web de Benestar Social és: 

‹http://www.bsocial.gva.es/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 si-

tuació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exercix sobre 

ella pel fet de ser-ho. Esta violència compren qualsevol acte de violència basada en el gè-

nere 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 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 física o dany. Estos actes de violència física contra la dona poden ser exercits 

per homes amb els quals tinga o haja tingut relacions de parella, o per homes del seu entorn 

familiar, social i laboral.

b) Violència psicològica: és tota conducta que produïsca desvaloració o patiment en la dona 

mitjançant amenaces, humiliacions o vexacions, exigència d’obediència o de submissió, 

coerció, insults, aïllament, culpabilització o limitacions del seu àmbit de llibertat. Estos com-

portaments 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 homes 

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 discrimi-

nació 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 compren 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 que calga.

b) Actuació. En els supòsits de perill greu i imminent, i si la situació ho requerix, es tele-

fonarà 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 al centre. Si es conside-

rara 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 s’adreçarà a la sala de la Fiscalia que corresponga:

1) Si els agressors i les víctimes són menors, a la Fiscalia de Menors.

2) Si els agressors són majors d’edat i la víctima menor d’edat, a la Fiscalia de Violència de 

Gènere.

3) Si els agressors i les víctimes són majors d’edat, a la Fiscalia de Violència de Gènere.

c) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la Inspecció Edu-
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cativa, 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 neces-

sitat 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-lo 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 cen-

tre. 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, quant als drets del personal docent.

Destinataris

Este protocol d’actuació està adreçat als equips docents, al personal d’administració i al per-

sonal 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, el 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.

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 co-

rresponguen. 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 l’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 personals de la 

persona interessada, telèfon de contacte, relat dels fets i tots els elements de prova de què 

es disposen i que servisquen per a confirmar aquells, amb citació de testimonis i, si és pos-
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sible, dels seus relats dels fets. Així mateix, anirà acompanyada de la denúncia presentada, 

del comunicat d’assistència mèdica, si n’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 a què es referix 

l’article 11.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 

L’esmentat 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 el que disposa l’article 11.2 de la 

Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, prendrà l’acord que 

corresponga i el 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 l’esmentada Llei 10/2005.
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ANNEX VI

Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions plantejades en els anne-

xos, 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 greui reincident (insults, amenaces, agressions, baralles o vandalis-

me, 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 l’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 la situació descrita al punt anterior, la comunicació a la família es realitzarà no-

més després de les actuacions que s’arrepleguen en els apartats 2.b i 2.c, amb els quals 

s’informaran 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, baralles o van-

dalisme a les Forces de Seguretat de l’Estat competents.

b) Quan es produïsca una situació de conflicte que estiga relacionada amb problemes de 



C P M T
P l a  d e  c o nv i vè n c i a

4 5

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.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.

pdf›, i la remetrà a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política Lingüística de la Con-

selleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’adreça de correu electrònic ‹convivencia@gva.es››.

c) La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política Lingüística remetrà l’informe a la De-

legació del Govern per mitjà de l’Àrea d’Alta Inspecció d’Educació. En l’acord de col·laboració 

esmentat, 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 inte-

ressat i la respectiva direcció territorial d’Educació sobre els casos comunicats a la Delegació 

de Govern. Si no s’ha realitzat cap comunicació d’incidències, l’esmentada direcció general 

informarà també d’esta circumstància.
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