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1.PREÀMBUL: QUÈ ÉS EL REGLAMENT DE RÈGIM 

INTERIOR?: 
 

Un reglament de règim interior ha de ser essencialment un document en el qual 

s'arrepleguen les regles o normes bàsiques per a salvaguardar i promoure la convivència al 

centre, i ha d'incloure fonamentalment els drets i deures de l'alumnat, dels pares, mares o 

tutors/es (de l'alumnat menor d'edat), del professorat i del PAS, així com el pla de 

convivència del centre. Aquest últim, al seu torn, contindrà, entre d’altres aspectes, la 

tipificació de les conductes que dificulten la convivència ("conductes contràries a les 

normes de convivència" i "conductes greument perjudicials per a la convivència"), les 

mesures  correctores aplicables en cada cas i els procediments adequats per a implementar-

les.  
 
Sustenta l'anteriorment exposat la definició de reglament de règim interior que 

apareix en el DECRET 39/2008, de 4 d'abril del Consell (DOGV del 09/04/2008), 

sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons 

públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares o tutors/es, 

professorat i personal d'administració i serveis; l'art. 12 estableix, literalment, 

que: 

 

1. El reglament de règim interior és una norma interna que inclou el conjunt 

d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la 

convivència de tots els membres de la comunitat educativa.  

2. Els centres docents elaboraran el seu reglament de règim interior, que haurà 

d'incloure, entre d'altres, les normes que garantisquen el compliment del pla de 

convivència. 

3. El reglament de règim interior concretarà i adaptarà, en el context del centre 

educatiu, el contingut del present Decret.  

4. El reglament de règim interior dels centres públics serà revisat i autoritzat per 

la Conselleria competent en matèria d'educació. 
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2. CONTEXT: OBJETIUS I PRINCIPIS: 

L'Escola Oficial d'Idiomes de València és l'escola oficial d'idiomes i, en general, el centre 

educatiu amb major volum d'alumnat matriculat de tot l'Estat. En els últims 3 anys, s'ha 

superat la xifra de 15.000 alumnes oficials.  

Es tracta, en la majoria dels casos, d'alumnat major d'edat, estudiants universitaris o 

professionals de molt diversos sectors que cerquen en els nostres ensenyaments lingüístics: 

a) una major especialització;  

b) una formació pràctica que els permeta augmentar la qualitat del seu treball i els 

àmbits de desenvolupament del mateix, obrint-los noves oportunitats i perspectives 

de promoció;  

c) una ampliació de la seua formació intel·lectual i cultural, basada en l'assumpció 

que per a accedir a una cultura, és element essencial conéixer la llengua en què 

s'expressa. 

Cada any es matricula també al nostre centre un percentatge d'alumnat menor d'edat 

que ronda el 2% del total. Ha de tenir-se en compte la seua condició especial a l'hora de 

l'aplicació del pla de convivència i dels processos específics que comporta. Aquest tipus 

d'alumnat pot accedir als estudis impartits a les escoles oficials d'idiomes si 

té 16 anys (o els compleix abans del 31 de desembre de l'any en què es matricula), en 

el cas d'idiomes impartits en l'ensenyament obligatori, o si té 14 anys (o els compleix 

abans del 31 de desembre de l'any en què es matricula), en el cas d'idiomes que no 

s'imparteixen en l'ensenyament obligatori. 

 

2.1. OBJECTIUS I PRINCIPIS: 

 

El present reglament de règim interior o intern (ambdues designacions s'alternen en la 

normativa vigent) té com a objectius i principis fonamentals: 

 

 Propiciar un clima de convivència que facilite la consecució dels objectius 

educatius i l'èxit escolar a l'Escola Oficial d'Idiomes de València.  

 Educar en el respecte dels drets humans i en l'exercici de la ciutadania democràtica. 

 Desenvolupar un model de convivència escolar basat en el respecte i reconeixement 

dels drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa.  

 Desenvolupar un model de convivència escolar basat en la responsabilitat 

compartida de tots els sectors de la comunitat educativa.  

 Fomentar la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa per a 

facilitar la tasca educativa del professorat.  

 Distingir entre conductes contràries a les normes de convivència i conductes 

greument perjudicials per a la convivència. 

 Definir les diferents mesures aplicables en cada cas, la competència en la seua 

aplicació i els procediments específics a seguir.  

 Que totes les actuacions davant incidències relacionades amb la convivència es 

regisquen pels principis bàsics de proporcionalitat i gradació de les mesures i 

confidencialitat de les dades arreplegades. 
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3. DRETS I DEURES:1 

L'exercici dels drets propis de l'alumnat, dels pares, mares o tutors/es, del 

professorat i del personal d'administració i serveis, en l'àmbit de la convivència 

escolar, implica el reconeixement i el respecte dels drets de tots els membres de la 

comunitat educativa. Així mateix, a cadascun dels esmentats sectors de la comunitat 

educativa competeix el compliment dels seus corresponents deures. 

 

3.1. ALUMNAT: 

  
3.1.1. DRETS: 

 
Dret a una formació integral: 

 

 Tot l'alumnat té dret a rebre una formació integral que contribuïsca al 

ple desenvolupament de la seua personalitat. 

 En l'àmbit dels ensenyaments no obligatoris d'idiomes, es potenciarà mitjançant la 

utilització de recursos didàctics i estratègies d'aprenentatge que emfatitzen: 

a) La formació en els valors i principis bàsics recollits a la normativa 

internacional, a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de 

la Comunitat Valenciana.    

b) La formació en el respecte a la igualtat entre homes i dones.  

c) La formació per a la pau, la cooperació i solidaritat entre els pobles.  

d) La formació en el respecte a la diversitat cultural i religiosa, i a la pluralitat. 

e) La formació en l'esforç i el mèrit.  

f) La capacitació lingüística i el desenvolupament de competències de mediació 

intercultural.  

 L'alumnat menor té dret al fet que els seus pares, mares o tutors/es vetlen per 

la seua formació integral, col·laborant per a això amb la comunitat educativa, 

especialment en el compliment de les normes de convivència i de les mesures 

establertes als centres docents per a afavorir l'esforç i l'estudi.  

 
Dret a l’objectivitat en l’avaluació: 

 

 El dret a l'objectivitat en l'avaluació comprén: 
a) El dret de l'alumnat al fet que la seua dedicació, esforç i rendiment escolar 

siguen valorats i reconeguts amb objectivitat.  

b) El dret a ser informats, a l'inici de cada curs, dels criteris d'avaluació i 

qualificació aplicables, i de les proves a les quals seran sotmesos, d'acord amb 

la programació del departament en qüestió i amb els objectius i continguts 

fixats per a cada curs o període d'avaluació. 

                                                        
1  Decret 39/2008, Títols II, IV, V i VI: http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf 
(DOGV 09.04/.2008). 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
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c) El dret a sol·licitar revisions respecte a les qualificacions tant parcials com a 

finals de cada curs. 
d) El dret a presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes i les 

decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponga.  

 

 Aquests drets podran ser exercits, en el cas d'alumnat menor d'edat, pels seus pares, 

mares o tutors/es. 

 Els procediments de revisió i reclamació en l'àmbit de l'ensenyament d'idiomes 

es regulen en els articles 4, 5, 18 i 19 de l'Ordre 32/2011 de 20 de desembre (DOGV 

28.12.2011).2 

 
Dret al respecte de les pròpies conviccions: 

 

 L'alumnat té dret al fet que es respecte la seua llibertat de consciència i les seues 

conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques, d'acord amb la Constitució. 

 
Dret a la integritat i la dignitat personal:  

 

 El dret a la integritat i la dignitat personal de l'alumnat implica: 

a) El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personals. 

b) El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral. 

c) La protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral,  no 

podent ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants. 

d) El desenvolupament de la seua activitat educativa en adequades condicions de 

seguretat i higiene. 

e) La disposició al centre educatiu d'un ambient que fomente el respecte, l'estudi, 

la convivència, la solidaritat i el companyerisme entre l'alumnat. 

f) La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb 

la normativa vigent. 

 
Dret de participació:  

 

 L'alumnat té dret a participar en el funcionament i en la vida del centre, en 

els termes que disposa la normativa vigent. 

 
Dret d'associació i de reunió: 

 

 El dret d'associació i de reunió comprén: 

a) El dret a associar-se, amb la possibilitat de creació d'associacions, federacions i      

confederacions.   

b) El dret a associar-se, una vegada acabada la seua relació amb el centre, en entitats   

que reunisquen els antics alumnes, i a col·laborar, a través d'elles, en el   

desenvolupament de les activitats del centre. 

                                                        
2 http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf 

http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
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c) El dret a reunir-se al centre educatiu. Aquest dret s'exercirà d'acord amb la  

legislació vigent i respectant el normal desenvolupament de les activitats docents i 

la disponibilitat d'espais. 

 Les associacions d'alumnes podran utilitzar els centres docents per a la realització 

de les activitats que els són pròpies. A aquest efecte, la direcció del centre facilitarà la 

integració d'aquestes activitats en la vida escolar, garantint que no s'altere el 

normal desenvolupament de la mateixa i tenint en compte la disponibilitat d'espais. 

 

Dret d'informació: 

 

 L'alumnat té dret a ser informat pels seus representants en els òrgans de 

participació, així com per les associacions d'alumnes, tant sobre les qüestions 

pròpies del centre com sobre aquelles que afecten altres centres docents i al 

sistema educatiu en general. 

 Abans de proporcionar al centre les dades personals que se li sol·liciten, l'alumnat, o 

bé els seus pares, mares o tutors/es, en el cas d'alumnat menor d'edat, té dret a ser 

informat de la destinació dels mateixos, així com del seu dret d'oposició, 

accés, rectificació o cancel·lació que podrà exercir a la secretaria del centre, en els 

termes indicats en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 

 
Dret a la llibertat d'expressió: 

 

 L'alumnat té dret a manifestar lliurement les seues opinions, de manera individual 

i col·lectiva, sense perjudici del respecte dels drets dels altres membres de la 

comunitat educativa i d'acord amb els principis i drets constitucionals, dins dels límits 

establerts per la legislació vigent. 

 

Dret d'ajudes i suports: 

 

 El dret d'ajudes i suports comprén: 

a) El dret a rebre les ajudes i suports precisos per a compensar les mancances i 

desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural,  especialment 

en el cas de presentar necessitats educatives especials.  

b) El dret a l'establiment d'una política de beques i serveis de suport adequats a les 

necessitats de l'alumnat.  

c) El dret a la protecció social en l'àmbit educatiu, en el cas d'infortuni familiar o 

accident, d'acord amb la legislació vigent. 

 
3.1.2. DEURES: 

 
Deure d'estudi i d'assistència a classe: 

 

 L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament i 

aprofitament de les seues aptituds personals i dels ensenyaments que se li imparteixen. 

Aquest deure requereix esforç, disciplina i responsabilitat, i es concreta en 

les següents obligacions: 
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a) Tenir una actitud activa, participativa i atenta a les classes, sense interrompre ni 

alterar el seu normal funcionament.  

b) Participar en les activitats formatives orientades al desenvolupament del 

currículum. 

c) Assistir al centre educatiu amb el material i l’equipament necessaris per a poder 

participar activament en el desenvolupament de les classes.  

d) Realitzar les tasques acadèmiques encomanades pel professorat.  

e) Realitzar l'esforç necessari en funció de la seua capacitat, per a comprendre i 

assimilar els ensenyaments impartits.  

f) Respectar l'exercici del dret i del deure d'estudi de la resta de l'alumnat. 

g) Respectar l'exercici del dret i del deure a la participació en les activitats formatives  

de la resta de l'alumnat.  

h) Romandre al recinte escolar durant les hores lectives.  

i) Atendre a les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a traure el 

màxim rendiment.  

 Així mateix l'alumnat té el deure d’assistir a classe regularment i amb puntualitat. 

 
Deure de respecte als altres: 

 

 L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats de tots els 

membres de la comunitat educativa. El dit deure es concreta en les següents 

obligacions: 

 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques de tots els membres de la comunitat educativa. 

b) Respectar la identitat, la integritat, la dignitat i la intimitat de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

c) Col·laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de 

coneixements i valors. 

d) Complir les normes i seguir les pautes establertes pel professorat. 

e) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, 

sexe, identitat o orientació sexual, llengua o per qualsevol altra circumstància 

personal o social. 

 
Deure de respectar les normes de convivència: 

 

 L'alumnat té el deure de respectar les normes d'organització, convivència i disciplina 

del centre educatiu. Aquest deure es concreta en les següents obligacions: 
a) Participar i col·laborar en la promoció d'un ambient adequat de convivència 

escolar, així com conéixer el pla de convivència del centre.  

b) Respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no siga pertorbada l'activitat 

educativa. 

c) Justificar de forma adequada i documentalment, les faltes d'assistència i de 

puntualitat. En cas d'alumnat menor d'edat, es justificarà per part dels pares, mares 

o tutors/es. L'acumulació de més del 15% de faltes no justificades per trimestre 
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podrà comportar pèrdua d'escolaritat (vegeu infra 8.1.5. Faltes d'assistència 

injustificades de l'alumnat). 

d) Utilitzar adequadament les instal·lacions, materials i recursos educatius utilitzats al 

centre.  

e) Respectar els béns i pertinences dels membres de la comunitat educativa. 

f) Complir el reglament de règim interior del centre. 

g) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

sense perjudici de fer valdre els seus drets quan considere que aquestes decisions 

els vulneren, d'acord amb els procediments establerts pel reglament de règim 

interior del centre i la legislació vigent. 

h) Complir la normativa de seguretat, salut i higiene als centres docents, que inclou 

expressament la prohibició de fumar i de portar i consumir begudes alcohòliques, 

estupefaents i psicòtrops.  

i) Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, d'acord amb la 

legislació vigent.  

j) En cas d'alumnat menor, responsabilitzar-se de les comunicacions que 

s'establisquen entre la família i el centre educatiu, i viceversa.  

k) Utilitzar l'equipament informàtic (maquinari i programari) i la connexió a Internet 

del centre per a finalitats relacionades amb la seua activitat educativa. 

l) Fer un bon ús dels telèfons mòbils, aparells de so i altres dispositius electrònics, 

que hauran de romandre desconnectats durant les activitats realitzades al centre 

educatiu (classes, activitats culturals, etc.) per a no interrompre o distorsionar el 

normal funcionament de les mateixes. Queda expressament prohibit realitzar 

qualsevol enregistrament d'imatge o so, o fotografies (exàmens, persones, 

instal·lacions, etc.), en l'àmbit del recinte escolar sense l'autorització expressa de la 

direcció del centre o, per delegació, del professor/a encarregat. 

 
3.2. PARES, MARES O TUTORS/ES D'ALUMNAT MENOR: 

 
3.2.1. DRETS: 

 

 Els representants legals tenen dret: 

a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i 

per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions. 

b) Al fet que els seus fills/es reben una educació amb la màxima garantia de qualitat, 

d’acord amb les finalitats i drets establerts a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia 

de la Comunitat Valenciana i a les Lleis Educatives. 

c) A participar en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es, sense 

menyscapte de les competències i responsabilitats que corresponen a altres 

membres de la comunitat educativa. 

d) A conéixer els procediments establerts pel centre educatiu per a una adequada 

col·laboració amb aquest. 

e) A estar informats sobre el progrés d'aprenentatge i integració socioeducativa dels 

seus fills/es. 

f) A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència al centre. 
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g) A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i 

suggeriments. 

h) A ser escoltats en aquelles decisions que afecten l'orientació acadèmica i 

professional dels seus fills/es. 

i) Al fet que els siguen notificades les faltes d'assistència i retards. 

j) Al fet que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries 

que puguen afectar els seus fills/es. 

k) A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren 

oportunes, relatives tant al funcionament del centre educatiu com a les decisions o 

mesures adoptades respecte dels seus fills/es. 

l) A ser informats del projecte educatiu i caràcter propi del centre. 

m) A constituir lliurement associacions en l'àmbit educatiu amb les finalitats i en els 

termes establerts per la normativa vigent. 

 

3.2.2. DEURES: 

 

 Als pares, mares o tutors/es de l'alumnat menor d'edat, correspon assumir els 

següents deures: 

a) Inculcar als seus fills/es el valor de l'educació, el valor de l'esforç i de l'estudi per a 

l'obtenció dels millors rendiments acadèmics en el procés 

d'aprenentatge.  

b) Estar involucrats en l'educació dels seus fills/es i col·laborar amb el centre 

educatiu. Quan els pares, mares o tutors/es, per acció o omissió, no 

col·laboren amb el centre educatiu dels seus fills/es, el centre informará  

l'administració educativa, i aquesta, si considera que eixa conducta causa greu dany 

al procés educatiu del seu fill/a, ho comunicarà a les institucions 

públiques competents per motiu de desprotecció, previ informe de la 

Inspecció Educativa, segons el que es disposa en l'art. 41.2 del Decret 39/2008. 

c) Fomentar el respecte dels seus fills/es a les normes de convivència del centre. 

d) Fomentar el respecte dels seus fills/es a tots els components de la comunitat 

educativa. 

e) Ensenyar els seus fills/es a cuidar dels materials i instal·lacions del centre, i 

respondre dels desperfectes causats (vegeu infra 8.3. Reparació de danys 

materials), segons estableix l'article 31.1 del Decret 39/2008.  

f) Vetlar per l'assistència regular i amb puntualitat dels seus fills/es a les classes i 

altres activitats del centre educatiu.  

g) Proporcionar al centre la informació relativa als seus fills/es que haja de ser 

coneguda pel professorat. 

h) Conéixer i recolzar l'evolució del procés educatiu dels seus fills/es, en 

col·laboració amb el professorat i el centre docent.  

i) Comunicar-se amb l'equip educatiu sobre el procés d'ensenyament i 

aprenentatge dels seus fills/es i la seua integració socioeducativa, així com cooperar 

en la resolució de conflictes que els concernisquen. 

j) Estimular els seus fills/es perquè duguen a terme les activitats d'estudi que se'ls 

encomanen. 
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k) Proporcionar, en la mesura de les seues possibilitats, les condicions i els recursos 

necessaris per al progrés escolar dels seus fills/es. 

l) Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, així com l'autoritat 

i les indicacions o orientacions educatives del professorat.  

m) Ensenyar els seus fills/es a desenvolupar una actitud responsable en l'ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació.  

n) Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre. 

 

3.3. PROFESSORAT: 

 
3.3.1. DRETS: 

 

 Al professorat, en l'àmbit de la convivència escolar, se li reconeixen els següents drets: 

a) Ser respectat, rebre un tracte adequat i ser valorat per la comunitat 

educativa, i per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions. 

b) Rebre la col·laboració dels pares, mares o tutors/es de l'alumnat menor 

(en la realització a casa de les tasques encomanades, l'assistència regular i 

amb puntualitat a les classes o l'aportació al professorat de la informació 

necessària per a una atenció adequada de l'alumnat) a fi de propiciar un bon 

clima de convivència escolar i facilitar una educació integral per als seus fills/es. 

c) Desenvolupar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, on siguen 

respectats els seus drets, especialment el seu dret a la integritat física i 

moral. 

d) Exercir les competències que, en l'àmbit de la convivència escolar, els 

atribueix el reglament de règim interior, el pla de convivència i la resta de la 

normativa vigent.  

e) Tenir autonomia per a prendre les decisions necessàries que mantinguen un adequat 

clima de convivència durant les classes, assegurant el desenvolupament de la 

funció docent i discent, així com durant les activitats complementàries i 

extraescolars, d'acord amb els procediments i directrius establerts pel reglament de 

règim interior i el pla de convivència del centre.  

f) Rebre l'ajuda i la col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la 

convivència al centre.  

g) Participar en l'elaboració de les normes de convivència del centre a través dels 

seus representants en el Consell Escolar. 

h) Expressar la seua opinió sobre el clima de convivència al centre, així com realitzar 

propostes per a millorar-lo. 

i) Rebre, per part de l'administració, els plans de formació en matèria de convivència 

escolar prevists en l'article 14.2 del Decret 39/2008 (vegeu infra 9. Detecció de 

necessitats i planificació d'accions de formació en matèria de convivència), així 

com formació permanent segons s'estableix en l'article 102 de la Llei Orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

j) Tenir la consideració d'autoritat pública, en el compliment de la funció docent. 

k) Rebre defensa jurídica i protecció de l'administració pública en els procediments 

que es seguisquen davant qualsevol ordre jurisdiccional, com a conseqüència de 

l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establerts en 
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la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat (DOGV 

12.12.2005).3 

l) Conéixer el reglament de règim interior i el pla de convivència del centre, així com 

el seu projecte educatiu i el seu caràcter propi. 

 
3.3.2. DEURES: 

 

 El professorat, en l'àmbit de la convivència escolar, té els següents deures: 

a) Complir amb puntualitat i eficiència totes les seues funcions i tasques. 

b) Complir les obligacions derivades de l'atenció a la diversitat.  

c) Respectar i fer respectar el reglament de règim interior i el pla de convivència del 

centre, així com el seu projecte educatiu i el seu caràcter propi.  

d) Exercir amb diligència les competències que, en l'àmbit de la convivència escolar, 

els atribueix el reglament de règim interior, el pla de convivència i la resta de la 

normativa vigent.  

e) Respectar i donar un tracte adequat a tots els membres de la comunitat educativa. 

f) Inculcar a l'alumnat el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. 

g) Fomentar un clima de convivència a l'aula i durant les activitats complementàries i 

extraescolars, que permeta el bon desenvolupament del procés d'ensenyament-

aprenentatge.  

h) Informar els pares, mares o tutors/es de l'alumnat menor de les normes de 

convivència establertes al centre.  

i) Informar l'alumnat de les normes de convivència establertes al centre, fomentant el 

seu coneixement i compliment.  

j) Establir en la programació de la seua docència continguts transversals relacionats 

amb la convivència i amb la resolució pacífica de conflictes.  

k) Controlar les faltes d'assistència i els retards de l'alumnat, fent arribar la informació 

pertinent, a través de la direcció d'estudis, als pares, mares o tutors/es de l’alumnat 

menor.   

l) Davant conductes contràries a les normes de convivència, actuar amb diligència i 

rapidesa, imposar, amb proporcionalitat, les mesures correctores l'aplicació de les 

quals li corresponga, per delegació del director/a, segons s'estableix en el pla de 

convivència (vegeu infra 8.1.3. Aplicació de mesures correctores, comunicació i 

constància escrita) i informar l'equip directiu. En el cas d'alumnat menor, l'equip 

directiu, al seu torn, informarà convenientment els pares, mares o tutors/es.  

m) Davant conductes greument perjudicials per a la convivència, actuar amb diligència 

i rapidesa, comunicant els fets a l'equip directiu perquè aquest prenga les mesures 

oportunes. Si es tracta d'alumnat menor, l'equip directiu informarà convenientment 

els pares, mares o tutors/es.  

n) Formar-se en la millora de la convivència als centres docents i en la solució 

pacífica de conflictes.  

o) Guardar reserva i sigil professional sobre les circumstàncies personals i familiars de 

l'alumnat, sense perjudici de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent les 

                                                        
3 http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf 

http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf
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circumstàncies que puguen implicar l'incompliment dels deures i responsabilitats 

establerts per la normativa de protecció de menors.  

p) Informar els responsables del centre de les situacions familiars que pogueren 

afectar l'alumnat.  

q) Guardar reserva i sigil professional sobre els continguts de les proves parcials o 

finals, ordinàries i extraordinàries programades pels centres docents i per 

l'administració educativa. 

r) Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el 

procés d'ensenyament-aprenentatge.  

s) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats 

estrictament educatives.  

t) Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i, en 

particular, complir i fer complir el que està previst en la Llei Orgànica de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.  

u) Atendre l'alumnat en el seu horari de tutories, així com els pares, mares o tutors/es 

de l’alumnat menor d'edat. 

  

3.4. Personal Administratiu i de Serveis (PAS): 

 

3.4.1. DRETS: 

 

 Els treballadors que composen el Personal d'Administració i Serveis tindran els 

següents drets:  

a) Ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa i per 

la societat en general, en l'exercici de les seues funcions.  

b) Col·laborar amb el centre per a fomentar un bon clima de convivència. 

c) Rebre defensa jurídica i protecció de l'administració Pública en els procediments 

que es seguisquen davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de 

l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establerts en 

la Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat (DOGV 12.12.2005).4 

 

3.4.2. DEURES: 

 

 El Personal d'Administració i Serveis tindrà els següents deures: 

 

a) Complir amb puntualitat i eficiència totes les seues funcions i tasques. 

Col·laborar amb el centre per a fomentar un bon clima de convivència. 

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats 

estrictament administratives o relacionades amb el seu lloc de treball.  
b) Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Complir i fer complir el previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.5 

                                                        
4 http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf 
5 https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/12/12/pdf/2005_13536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf


 

17 
 

c) Custodiar la documentació administrativa, així com guardar reserva i sigil respecte 

de l'activitat quotidiana del centre escolar.  
d) Comunicar a la direcció del centre totes les incidències que suposen violència 

exercida sobre persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o 

reiteració, perjudiquen la convivència als centres docents. 
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4. PLA DE CONVIVÈNCIA: 

 
4.1. FONAMENTS DE DRET I DIRECTRIUS GENERALS: 

 

4.1.1.FONAMENTS BÀSICS DE DRET: 

 

 El pla de convivència s'ajustarà essencialment a l'ORDRE 62/2014,6 de 28 de 

juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la 

normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència als centres educatius de 

la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant 

supòsits de violència escolar. En diferents aspectes, sobretot pel que fa a les 

mesures aplicables tant a conductes contràries a les normes de convivència com a 

conductes greument perjudicials per a la convivència, aquesta ordre remet al 

DECRET 39/2008,7  de 4 d'abril del Consell, sobre la convivència als centres 

docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de 

l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i 

serveis. 

 Pel que fa a qüestions més puntuals i complementàries, regeixen altres normatives 

jurídiques que anirem citant oportunament. 

 

4.1.2. PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I INSTRUMENTS BÀSICS: 

 

El DECRET 39/2008, de 4 d’abril del Consell (DOGV del 09/04/2008): 

 

 en el seu art. 6. PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA disposa que: 

 Correspon a tots els membres de la comunitat educativa afavorir, en l'àmbit de 

les seues competències, la convivència al centre i fomentar l'adequat clima 

escolar. 

 Correspon al director/a dels centres docents públics garantir l'aplicació del pla 

de convivència, així com intervenir en la resolució dels conflictes, registrar les 

incidències en el Registre Central, incoar els expedients disciplinaris i imposar 

les mesures educatives correctores i disciplinàries que corresponga a l’alumnat, 

en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències 

atribuïdes al Consell Escolar del centre, a través de la comissió de convivència. 

 

Així mateix, estableix com a INSTRUMENTS BÀSICS per a la consecució d'un 

adequat clima al centre: 

a) El Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència 

(PREVI)8, que estableix mesures i facilita protocols d'actuació per a ajudar 

a construir l'escola de la convivència, així com a prevenir i gestionar 

situacions de conflicte. Aquest Pla preveu la creació de les Unitats 

                                                        
6 http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf 
7 http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf 
8 http://www.ceice.gva.es/eva/val/previ.htm 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/val/previ.htm
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/val/previ.htm
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d'Atenció i Intervenció (UAI) de les Direccions Territorials d'Educació, 

dissenyades per a intervenir davant casos greus de violència escolar i, 

alhora, coordinar i assessorar la comunitat educativa. 

b) El Registre Central, regulat per l’Ordre de 12 de setembre de 2007, de la 

Conselleria d’Educació, que disposa el procediment de notificació de 

quantes incidències suposen violència exercida sobre persones o béns i que, 

per la seua intensitat, conseqüències o reiteració, perjudiquen la convivència 

als centres docents. 

c) El reglament de règim interior del centre. 

d) El pla de convivència del centre. 

4.1.3. NORMES DE CONVIVÈNCIA: OBLIGATORIETAT DE COMPLIMENT; 

MESURES CORRECTORES: NECESSITAT DE PROPORCIONALITAT; 

PROFESSORAT: CONSIDERACIÓ D'AUTORITAT PÚBLICA:  

 

La LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), el text de la qual es 

modifica per la LLEI ORGÀNICA 8/2013,9 de 9 de desembre, per a la Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMCE): 

 

 en el seu art. 124. NORMES D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I 

CONVIVÈNCIA estableix que: 

1. Els centres elaboraran un pla de convivència que incorporaran a la programació general 

anual i que arreplegarà totes les activitats que es programen amb la finalitat de fomentar 

un bon clima de convivència dins del centre escolar, la concreció dels drets i deures dels 

alumnes i les mesures correctores aplicables en cas del seu incompliment d’acord amb  

la normativa vigent, prenent en consideració la situació i condicions personals dels 

alumnes, i la realització d'actuacions per a la resolució pacífica de conflictes amb 

especial atenció a les actuacions de prevenció de la violència de gènere, igualtat i no 

discriminació.  

2. Les normes de convivència i conducta dels centres seran d'obligat compliment, i hauran 

de concretar els deures dels alumnes i les mesures correctores aplicables en cas 

d'incompliment, prenent en consideració la seua situació i condicions personals. 

Les mesures correctores tindran un caràcter educatiu i recuperador, hauran de 

garantir el respecte als drets de la resta dels alumnes i procuraran la millora en les 

relacions de tots els membres de la comunitat educativa.  

       Les mesures correctores hauran de ser proporcionades a les faltes comeses. 

Aquelles conductes que atempten contra la dignitat personal d'altres membres de la 

comunitat educativa, que tinguen com a origen o conseqüència una discriminació o 

assetjament basat en el gènere, orientació o identitat sexual, o un origen racial, ètnic, 

religiós, de creences o de discapacitat, o que es realitzen contra l'alumnat més 

vulnerable per les seues característiques personals, socials o educatives tindran la 

qualificació de falta molt greu i portaran associada com a mesura correctora l'expulsió, 

temporal o definitiva, del centre. Les decisions d'adopció de mesures correctores seran 

                                                        
9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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immediatament executives. 

3. Els membres de l'equip directiu i els professors/es seran considerats autoritat pública. 

En els procediments d'adopció de mesures correctores, els fets constatats per 

professors/es i membres de l'equip directiu dels centres docents tindran valor probatori i 

gaudiran de presumpció de veracitat, excepte prova en contrari, sense perjudici de les 

proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar 

els propis alumnes.  

4. Les administracions educatives facilitaran que els centres, en el marc de la seua 

autonomia, puguen elaborar les seues pròpies normes d'organització i funcionament. 

 
4.1.4. PLA DE CONVIVÈNCIA: OBJECTIU; ELABORACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT; APROVACIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I 

ACTUALITZACIÓ; ESTRUCTURA: 

 

L'ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 

de l’01/08/2014):  

en el seu art. 3. PLA DE CONVIVÈNCIA defineix així el seu OBJECTIU 

PRIMORDIAL: 

 El pla de convivència té com a objectiu primordial la promoció de la convivència, 

la prevenció dels conflictes i la gestió o resolució pacífica dels mateixos, 

especialment la violència de gènere, la igualtat i la no discriminació, atenent a les 

circumstàncies i condicions personals dels/de les alumnes.   

 

en el seu art. 5. COMPETÈNCIES EN L'ELABORACIÓ I EL  DESENVOLUPAMENT 

DELS PLANS DE CONVIVÈNCIA determina que:  

1. El pla de convivència serà elaborat per l'equip directiu.  

2. La seua implementació i desenvolupament estarà coordinat per l'equip directiu. 

3. És competència de la direcció del centre, afavorir la convivència al centre i 

resoldre els conflictes, d'acord amb els criteris fixats en el reglament de règim 

intern i en el pla de convivència.  

4. Aconseguir un clima adequat de convivència és una responsabilitat de tota la 

comunitat educativa. Per això, el pla de convivència inclourà accions per a 

conscienciar i sensibilitzar a tots els membres que la composen: professorat, 

alumnat, famílies, personal no docent, i agents, professionals o mediadors 

interculturals de l'entorn que participen en la vida del centre. 

 

en el seu art. 6. APROVACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE 

CONVIVÈNCIA DEL CENTRE especifica, entre d’altres aspectes, que: 

 

1. Competeix al Consell Escolar l'aprovació i avaluació del pla de convivència. 

2. El seu seguiment correspon a la comissió de convivència, que elaborarà 

trimestralment un informe que presentarà al Consell Escolar. Aquest informe 

arreplegarà les incidències produïdes, les actuacions dutes a terme, els resultats 

aconseguits i les propostes de millora que s'estimen pertinents.  

3. La direcció del centre elaborarà un informe anual sobre la convivència del centre 
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que enviarà a la corresponent direcció territorial. De forma orientativa, aquest 

informe podrà contenir els següents aspectes:  

a) Actuacions de gestió i organització del centre que influeixen en la 

convivència. 

b) Grau de participació en la vida del centre del professorat, de l'alumnat, de 

les famílies i del personal d'administració i serveis, així com d'altres 

institucions i entitats de l'entorn.  

c) Actuacions desenvolupades en l'àmbit de la promoció, prevenció i 

intervenció en convivència i efectivitat de les mateixes.  

d) Conflictivitat detectada al centre, analitzant algunes variables, entre d’altres 

les causes i tipus de conflictes, els agents implicats i la seua localització. 

1. En la programació general anual (PGA) s'incorporaran les mesures d'actualització del 

pla de convivència que, amb propòsit de millora i per a tot el curs, es programen i 

planifiquen com a conseqüència de l'informe final de la convivència del curs anterior i 

de la priorització establerta pels òrgans de decisió. 

 
  en el seu art. 4. ESTRUCTURA DEL PLA DE CONVIVÈNCIA estipula que: 

 

El pla de convivència del centre educatiu inclourà, almenys, els següents aspectes:  

1. Diagnòstic de l'estat de la convivència al centre a partir dels informes de la 

comissió de convivència i de la direcció del centre.   

2. Composició i pla d'actuació de la comisió de convivència, en referència a les 

funcions d'aquesta comissió regulades en l'art. 11 del Decret 39/2008.   

3. Mesures i accions orientades a la promoció de la convivència i a la prevenció de 

conflictes, per a aconseguir un adequat clima educatiu al centre.  

4. Procediments d'actuació i intervenció contemplats en el reglament de règim intern 

del centre, que han de ser adequats al que prescriu el Decret 39/2008, de 4 d'abril, 

sobre la convivència als centres docents no universitaris. Els procediments han de 

contemplar actuacions diferenciades, segons les conductes que alteren la 

convivència al centre siguen considerades com:   

a) Conductes contràries a les normes de convivència, tal com queden tipificades 

en l'art. 35 del Decret 39/2008.   

b) Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre, de conformitat  

amb l'art. 42 del Decret 39/2008. En aquest cas, els procediments d'actuació 

recolliran, almenys, les accions que es detallen en els annexos I, II, III, IV, V, 

VI i VII de la present ordre.  

5. Detecció de necessitats i planificació d'accions de formació en matèria de 

convivència dirigides a la comunitat, segons es disposa en l'art. 14 del Decret 

39/2008.  

6. Estratègies per a realitzar la difusió, el seguiment i l'evaluació del pla de 

convivència. 

7. Procediment per a articular la colaboració amb entitats i institucions de l'entorn en 

el pla de convivència. 
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5. DIAGNÒSTIC DE L’ESTAT DE LA CONVIVÈNCIA: 

 
 L'Escola Oficial d'Idiomes de València és un paradigma de pluralitat, per l'àmplia 

diversitat dels qui formen la seua comunitat educativa, composta per persones de 

diferents nacionalitats, credos, cultures, i de totes les edats (l'edat mínima d'accés 

són 14 anys, en el cas de llengües no oferides en l'educació secundària obligatòria, i 

no existeix límit màxim d'edat). 

 Gràcies a la capacitat integradora de la comunitat educativa en el seu conjunt, totes 

aquelles diferències conviuen al centre de manera harmoniosa, podent caracteritzar-

se l'estat actual de la convivència al centre com a excel·lent. 

 Pel que fa a les persones amb necessitats especials (mobilitat reduïda, capacitat 

visual reduïda, hipoacusia, etc.), l'equip directiu, el PAS, la resta d'alumnes i molt 

especialment el professorat, amb la col·laboració ocasional d'organitzacions com 

l'ONCE, s'esforcen per posar els mitjans al seu abast per a proporcionar, en cada 

cas particular, les adaptacions necessàries i facilitar el procés d'ensenyament-

aprenentatge i la normal incorporació a la vida del centre. 

 En el transcurs dels últims anys no s'han registrat casos de conductes que hagen 

afectat greument la convivència al centre (agressions físiques, assetjament 

acreditat, abusos o intents d'abús acreditat, actuació discriminatòria o conducta 

vexatòria per raó de sexe, sobre membres de la comunitat escolar, etc.). 

 No obstant això, sí s'han constatat ocasionalment conductes contràries a les normes 

de convivència a les aules que han dificultat el normal desenvolupament de la tasca 

docent: 

a) Casos de persones amb afeccions o trastorns psicològics que s'han 

manifestat en comportaments abruptes, discursos i actituds repetitives, 

habituals interrupcions extemporànies de la classe, etc. El nombre d'aquest 

tipus de casos s'ha incrementant en els últims anys i ha motivat que la 

direcció del centre sol·licitara a la Conselleria l'assignació d'un psicòleg 

escolar que poguera assessorar el professorat i controlar l'evolució d'aquests 

alumnes, minorant així els efectes negatius de les seues dolències en les 

activitats del centre. 

b) Casos d'ús inadequat de les noves tecnologies com, per exemple, 

enregistrament d'imatge o so, o fotografies d'exàmens, persones, 

instal·lacions, etc, en l'àmbit del recinte escolar sense la necessària 

autorització de la direcció del centre o, per delegació, del professor/a 

encarregat/da. 
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6. COMPOSICIÓ I PLA D’ACTUACIO ́ DE LA COMISSIÓ DE 

CONVIVÈNCIA: 
 

6.1. Composició de la comissió de convivència: 

 

 A l'espera de la publicació d'un ROF actualitzat específic per a EEOOII, prenem 

com a normativa de referència pel que fa a la composició de la comissió de 

convivència el Decret 234/1997 de 2 de setembre del Govern Valencià pel qual 

s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional (ROF) dels IES (DOGV del 

08.09.1997).10 En el seu art. 65 estableix que les comissions del Consell Escolar, 

inclosa la comissió de convivència, estaran compostes “al menys per: el director/a, 

2 professors, 2 pares o mares d'alumnes, i 2 alumnes”, tots triats pel sector 

corresponent en cada cas. No obstant això, tenint en compte que no hi ha 

representants de pares, mares o tutors/es en els consells escolars de les EEOOII, 

atés que la normativa no exclou la incorporació d'altres membres i atenent a les 

conseqüències en l'àmbit didàctic i pedagògic de les alteracions de la convivència a 

les aules, a l'Escola Oficial d'Idiomes de València, la comissió de convivència 

quedarà composta per: el director/a, 2 professors/es, 2 alumnes i, a més, un/una 

cap d'estudis. 

 

6.2. Pla d’actuació de la comissió de convivència: 

 

Segons l’art. 11 del Decret 39/2008 la comissió de convivència haurà de: 

a) 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. 

b) Informar el Consell Escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l'estat de la 

convivència en el mateix.  

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

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

d) Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar del centre en 

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 homes i dones.  

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

ajuden a resoldre els possibles conflictes del centre.   

                                                        
10 Decret 234/1997, art. 65: http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf 

 

http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf(DOGV%2008.09.1997).
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf(DOGV%2008.09.1997).
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
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7. MESURES I ACCIONS ORIENTADES A LA PROMOCIÓ DE LA 

CONVIVÈNCIA I A LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES, PER A 

ACONSEGUIR UN ADEQUAT CLIMA EDUCATIU AL CENTRE: 
 

Segons l'Ordre 62/2014 de 28 de juliol, art. 8, les actuacions preventives s'actualitzaran 

cada curs en la programació general anual, tenint en compte l'informe sobre la convivència 

realitzat el curs anterior i les noves necessitats detectades. De manera orientativa podran 

consistir en: 

a) Actuació d'èxit escolar, model dialògic de prevenció de conflictes basat en el diàleg 

com a eina que permet superar les desigualtats, amb l'objectiu d'aconseguir que no 

es produïsca cap tipus d'agressió al centre. 

b) Accions de diagnòstic que faciliten la detecció i ajuden a la prevenció de casos de 

violència greu, entre d’altres: assetjament, discriminació i/o exclusió per raó de 

gènere, orientació o identitat sexual, raça, religió o discapacitat. Així mateix, la 

creació d'estructures senzilles que facen més fàcil a l'alumnat visibilitzar i 

denunciar aquestes situacions. 

c) Accions que fomenten la participació de l'alumnat a través d'estratègies basades en 

l'ajuda entre iguals. 

d) Accions que faciliten la participació de tota la comunitat educativa en la prevenció i 

promoció de la convivència al centre, així com en l'elaboració de les normes de 

convivència.  

e) Accions per a donar a conéixer el pla de convivència i el reglament de règim 

interior a tota la comunitat educativa.  

f) Accions que fomenten el respecte a la diversitat i la igualtat entre homes i dones, a 

través de l'educació dels sentiments i de les emocions, així com la capacitat 

d'elecció en coherència amb els valors de llibertat, respecte, igualtat i solidaritat.  

g) Accions i mesures, generals i específiques, d'atenció a la diversitat, que generen i 

fomenten el desenvolupament d'actituds inclusives al centre i ajuden a crear un 

clima de respecte entre els membres de la comunitat educativa, incorporant 

activitats dirigides a educar en la solidaritat i en el suport social a les víctimes, així 

com en la tolerància zero enfront de la violència. 

h) Accions que contribuïsquen, des dels diferents aspectes del currículum, a la millora 

de la convivència a través de l'adquisició de competències socials i cíviques 

bàsiques, i del foment del bon ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

i) Activitats d'acolliment per a l'alumnat que es matricula al centre per primera 

vegada. 

j) Activitats per a la sensibilització a tota la comunitat educativa enfront dels casos de 

violència escolar greu, per a facilitar la seua prevenció, detecció i erradicació. 

k) Activitats dirigides a prevenir i resoldre conflictes en contextos interculturals. 

 

 

 

 

 



 

25 
 

8. PROCEDIMIENTS D’ACTUACIÓ I  INTERVENCIÓ: 

 Han d'adequar-se al que està prescrit en el Decret 39/2008 i en l'Ordre 62/2014.  

 Han de contemplar actuacions i mesures diferenciades, segons les conductes que 

alteren la convivència al centre siguen considerades “conductes contràries a les 

normes de convivència” o “conductes greument perjudicials per a la convivència”, 

tal com queden tipificades en els arts. 35 i 42 del Decret 39/2008 (vegeu infra).  

 Han de regir-se pels principis bàsics de proporcionalitat i gradació de les mesures, i 

confidencialitat de les dades arreplegades.  

 D'acord amb l'art. 28 d'eixe decret, podran ser objecte de mesures correctores o 

disciplinàries tant les conductes tipificades que tinguen lloc dins del recinte escolar 

com aquelles que, produint-se fóra del centre, estiguen directament relacionades 

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

8.1. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA: 

8.1.1. Conductes que es defineixen com a contràries a les normes de convivència: 

D’acord amb l’art. 35 del Decret 39/2008, són les següents: 

a) La impuntualitat injustificada i reiterada.  

b) Les faltes d'assistència no justificades.  

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

educatiu, 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 del centre.  

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, p. ex., no respectar la prohibició de fumar al centre. 

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

procés d'ensenyament-aprenentatge.  

j) En cas de menors, la negativa a traslladar la informació facilitada per part del 

centre als pares, mares o tutors/es, i viceversa. 

k) En cas de menors, l'alteració o manipulació de la documentació facilitada per part 

del centre per als pares, mares o tutors/es.  

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

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

durant les activitats que es realitzen al centre educatiu.  

n) L'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres dispositius electrònics, aliens al 

procés d'ensenyament-aprenentatge, durant les activitats realitzades al centre 

educatiu, comportant interrupció o distorsió de les mateixes o l'enregistrament 

d'imatges o so, o fotografies d'exàmens, persones, instal·lacions, etc., al recinte 
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escolar sense l'autorització expressa de la direcció del centre o, per delegació, del 

professor/a encarregat.  

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

companyes. 

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 conductes 

contràries a les normes de convivència.  

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

 
8.1.2. Mesures educatives correctores davant conductes contràries a les normes de 

convivència: 
 

En l'art. 36 del Decret 39/2008, s'exposen les mesures educatives correctores aplicables a 

les conductes contràries a les normes de convivència, especificant-se, així mateix, que el 

pla de convivència i el reglament de règim interior del centre podrán concretar, ajustar o 

modular aquestes mesures. 

 

De les mesures que s´hi consignen, serien aplicables, en el nostre cas, les que a continuació 

adaptem al context i característiques del nostre centre:  

 
1. Amonestació verbal.  

2. Compareixença immediata davant el/la cap d’estudis o el director/a. 

3. Amonestació per escrit.  

4. Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres dispositius electrònics, aliens al 

procés d'ensenyament-aprenentatge, utilitzats durant les activitats que es realitzen 

al centre. Es retiraran apagats i seran retornats una vegada finalitzada l'activitat 

corresponent.  

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. 

6. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Amb la finalitat d'evitar la interrupció del procés formatiu de 

l'alumnat objecte de la mesura, aquest podrà assistir al centre per a efectuar a la 

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

que li imparteix docència. La direcció d'estudis organitzarà l'atenció a aquest 

alumnat. 

 

8.1.3. Aplicació de mesures correctores, comunicació i constància escrita: 

 

(art. 36, 37, 38 y 39 del Decret 39/2008) 

 Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores de conductes contràries a les 

normes de convivència, no serà necessària la prèvia instrucció d'expedient 

disciplinari. Però concretament per a la imposició de les mesures 5) i 6) de la llista 

anterior serà preceptiu el tràmit d'audiència als alumnes, o als seus pares, mares o 

tutors/es en cas de ser menors d'edat, en un termini de deu dies hàbils.  

 Les mesures educatives correctores d'aquestes conductes que s'imposen, seran 
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immediatament executives.  

 Totes elles hauran de ser comunicades formalment als pares, mares o tutors/es de 

l'alumnat que siga menor d'edat.  

 Correspon al director/a 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.   

 Correspon al director/a del centre imposar les mesures educatives correctores de 

conductes contràries a les normes de convivència anteriorment detallades. No 

obstant això, amb la finalitat d'agilitzar la seua aplicació, i d'acord amb l'annex 1 

del Decret 39/2008, les delegarà segons s’exposa en el següent quadre: 

 

Mesures educatives correctores: El director/a del centre delegarà la seua 

competència d'imposició de mesures 

educatives correctores en: 

1. Amonestació verbal. El professor/a responsable o present quan 

l'alumne/a realitze la conducta contrària a les 

normes de convivència que es tracte. 

2. Compareixença immediata davant el/la cap 

d’estudis o davant el director/a. 

El professor/a responsable o present quan 

l'alumne/a realitze la conducta contrària a les 

normes de convivència que es tracte. 

3. Amonestació por escrit. El professor/a responsable o present quan 

l'alumne/a realitze la conducta contrària a les 

normes de convivència que es tracte. 

4. Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o 

altres aparells electrònics, aliens al procés 

d'ensenyament-aprenentatge, utilitzats durant 

les activitats que es realitzen al centre. 

El professor/a responsable o present quan 

l'alumne/a realitze la conducta contrària a les 

normes de convivència que es tracte. 

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. 

El cap d’estudis del centre. 

6. Suspensió del dret d'assistència a 

determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius. 

No és delegable, si bé el/la cap d’estudis del 

centre organitzarà l'adequada atenció d'aquest 

alumnat durant el període de suspensió. 

 

 De totes les mesures educatives correctores de conductes contràries a les normes de 

convivència que s'apliquen, amb excepció de les previstes en els apartats 1), 2) i 4), 

haurà de quedar constància escrita al centre, amb descripció de la conducta, 

tipificació i mesura educativa correctora adoptada. 
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 Posteriorment, si escau,11 el director/a del centre o persona en qui delegue, ho 

consignarà en el Registre Central del PREVI, d’acord amb l'establert en l'Ordre de 

12 de setembre de 2007 de la Conselleria d'Educació (vegeu infra 8.2.3.1.6. 

Registre d'incidències (Registre Central del PREVI)). 

  

8.1.4. Prescripció: 

 

(art. 40 del Decret 39/2008) 

 Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d'un 

mes, comptat a partir de la data de comissió.  

 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. 

8.1.5. Faltes d’assistència injustificades de l’alumnat: 

(art. 33 del Decret 39/2008; punt séptim de la Resolució de 5 de juny de 201512) 

Les faltes d'assistència injustificades, incloses entre les conductes contràries a les normes 

de convivència, mereixen un capítol a part, perquè comporten mesures i procediments 

específics: 

1. En el cas d'alumnat que acumule un número de faltes d'assistència superior al 

15% del total de les classes d'un trimestre (4 classes en els cursos regulars 

alterns o formatius de 120 hores, 4 classes en els cursos intensius, 7 classes en 

els cursos diaris i 2 classes en els cursos formatius de 60 hores), serà 

competència del Consell Escolar, prèvia sol·licitud del professor/a 

corresponent, dictaminar la pèrdua d'escolaritat, sense perjudici que aquest 

alumnat conserve el seu dret a la realització dels exàmens o proves 

predeterminats, i a l'avaluació. 

2. A més, com a mesura preventiva i abans d'arribar a la situació descrita en el 

punt anterior, el professorat posarà en coneixement de la direcció d'estudis els 

casos d'alumnat menor d'edat amb diverses faltes no justificades, perquè 

aquesta, al seu torn, informe els pares, mares o tutors/es. 

 

8.2. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA: 

 

8.2.1. Conductes que es defineixen com greument perjudicials per a la convivència del 

centre: 

 

Segons l’art. 42 del Decret 39/2008, són les següents: 

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració (incloses 

                                                        
11 Només en el cas d'incidents que suposen violència exercida sobre persones i/o béns (vegeu infra apartat 

8.2.3.1.6). 
12Per la qual s'estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2015-2016 a les 

EEOOII de la Comunitat Valenciana: http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5434.pdf 

 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5434.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5434.pdf
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en les conductes contràries a les normes de convivència, vegeu supra 8.1.1. lletra 

e). 

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 i dignitat personal.  

c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

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

es realitzen contra els alumnes més vulnerables per les seues característiques 

personals, socials o educatives.  

d) L'assetjament i ciberassetjament 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 als locals, materials o documents del centre o als béns dels 

membres de la comunitat educativa.  

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

activitats del centre.  

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

personal dels membres de la comunitat educativa.  

j) La introducció al 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 

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

qualsevol mitjà.  

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

el centre.  

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

adoptades davant conductes contràries a les normes de convivència. 

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

conductes greument perjudicials per a la convivència al centre.  

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

p) Actes atemptatoris contra l'EOI de València com a institució, la seua tasca 

educativa o el seu caràcter propi. 

 

8.2.2. Mesures educatives disciplinàries davant conductes greument perjudicials per a 

la convivència: 

 

En l'art. 43 del Decret 39/2008, s'exposen les mesures educatives disciplinàries aplicables 

a les conductes greument perjudicials per a la convivència, especificant-se, així mateix, 

que el pla de convivència i el reglament de règim interior del centre podran concretar, 

ajustar o modular aquestes mesures. De les mesures que s’hi consignen, són aplicables en 

el nostre cas les que a continuació adaptem al context i característiques del nostre centre. 
 

Si s'incorre en les conductes tipificades en 8.2.1, lletres h), m) i n): 

 
1. Canvi de grup de l'alumne/a per un període superior a cinc dies lectius i igual o 

inferior a quinze dies lectius. 
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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. 

3. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Amb la finalitat d'evitar la interrupció del procés formatiu de 

l'alumnat objecte de la mesura, aquest podrà assistir al centre per a efectuar a la 

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

que li imparteix docència. La direcció d'estudis organitzarà l'atenció a aquest 

alumnat.  

Si s'incorre en la resta de conductes tipificades en 8.2.1: 

1. Suspensió del dret d'assistència al centre educatiu durant un període comprés entre 

sis i trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat 

objecte de la mesura, aquest haurà de realitzar els treballs acadèmics que determine 

el professorat que li imparteix docència. La direcció d'estudis organitzarà l'atenció a 

aquest alumnat. 

2. Canvi de centre educatiu. L'administració educativa li proporcionarà una plaça 

escolar a un altre centre docent sostingut amb fons públics. 

 

8.2.3. Aplicació de mesures educatives disciplinàries: 

 

8.2.3.1. PROCEDIMENT GENERAL (art. 45 del Decret 39/2008):13 

 

8.2.3.1.1. Obertura d’expedient disciplinari: 

 
1. Per a l'aplicació de mesures disciplinàries a conductes greument perjudicials per a 

la convivència es requerirà la prèvia instrucció d'expedient disciplinari.14  

2. Correspon al director/a del centre incoar l'expedient, per pròpia iniciativa o a 

proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar.  

3. La iniciació de l'expedient disciplinari s'acordarà en el termini màxim de dos dies 

hàbils després del coneixement dels fets.  

4. L'obertura de l'expedient disciplinari, que el director/a del centre farà constar per 

escrit, haurà de contenir:  

a) El nom i cognoms de l'alumne/a a qui s'atribueix l'autoria.  

b) Els fets que se li imputen.  

c) La data en la qual es van produir.  

d) El nomenament de la persona instructora.  

                                                        
13  En els annexos 1 2, 3, 4, 5 i 6, al final d'aquest document, s'arrepleguen els PROCEDIMENTS 

ESPECÍFICS, afegits per l'Ordre 62/2014 de 28 de juliol (annexos I, II, III, IV, V, VI), aplicables en cas 

d'assetjament, ciberacoso, conductes que alteren la convivència de manera greu i reincident, 

maltractament infantil, violència de gènere, agressions cap al professorat i/o personal d'administració i 

serveis. 
14http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/medidas_disciplinarias/DOCUMENTOS_WEB/INICIIVale

ncia/Expedients_disciplinaris_vll.pdf 
 

 

 

http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/medidas_disciplinarias/DOCUMENTOS_WEB/INICIIValencia/Expedients_disciplinaris_vll.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/medidas_disciplinarias/DOCUMENTOS_WEB/INICIIValencia/Expedients_disciplinaris_vll.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/medidas_disciplinarias/DOCUMENTOS_WEB/INICIIValencia/Expedients_disciplinaris_vll.pdf
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i) El nomenament d'un secretari/a, si escau per la complexitat de l'expedient, per a 

auxiliar l'instructor o instructora.  

f) Les mesures de caràcter provisional (vegeu infra 8.2.3.1.5. “Mesures de carácter 

cautelar”) que, si escau, haja acordat l'òrgan competent, sense perjudici de les quals 

puguen adoptar-se durant el procediment. 

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

instructora, al presumpte autor dels fets i als seus pares, mares o tutors/es, en el cas 

que aquest siga menor d'edat no emancipat. En aquesta notificació els interessats 

seran advertits que, si no fan al·legacions en el termini màxim de deu dies, la 

iniciació de l'expedient 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 

conéixer el seu contingut en qualsevol moment de la seua tramitació.  

 

 

8.2.3.1.2. Instrucció i proposta de resolució de l'expedient: 

 

(art. 46 del Decret 39/2008) 

1. L'instructor/a 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'aclariment dels fets. 

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

resolució, que es notificarà a l'interessat/a, o al seu pare, mare o tutor/a, si 

l'alumne/a és menor d'edat, concedint-los audiència en un 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/a. 

4. La proposta de resolució haurà de contenir:  

a) Els fets imputats a l'alumne/a en l'expedient.  

b) La tipificació atribuïble als fets, segons el previst en 8.2.1.  

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne/a, amb especificació, si escau, 

de les circumstàncies agreujants o atenuants.  

d) La mesura educativa disciplinària aplicable d'entre les previstes en 8.2.2.  

e) La competència del director/a del centre per a resoldre.  

5. Quan raons d'interès públic ho aconsellen, es podrà acordar que s'aplique al 

procediment la tramitació d'urgència, reduint-se a la meitat els terminis 

establerts per al procediment ordinari. 

 

8.2.3.1.3. Resolució i notificació: 

 

(art. 47 del Decret 39/2008) 

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

fins a la seua resolució, inclosa la notificació de la mateixa, no podrà excedir 

d'un mes. 



 

32 
 

2. La resolució de l'expedient per part del director/a del centre haurà d'estar 

motivada i contindrà:  

a) Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne/a. 

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

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

d) El contingut de la sanció i data d'efecte d'aquesta.  

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

3. La resolució de l'expedient per part del director/a del centre posarà fi a la via 

administrativa, sent la mesura disciplinària que s'impose immediatament 

executiva, excepte si consisteix en canvi de centre educatiu, cas en què podrà 

ser recorreguda davant la Conselleria d'Educació. 

4. Les resolucions dels directors/es dels centres docents públics podran ser 

revisades pel Consell Escolar del centre en un termini màxim de cinc dies, si 

així ho sol·liciten per escrit els pares, mares o tutors/es legals d'alumnat menor. 

A aquest efecte, el director/a convocarà, en el termini màxim de dos dies hàbils 

des de la presentació d'aquesta sol·licitud, una sessió extraordinària del Consell 

Escolar, a fi que aquest òrgan puga pronunciar-se sobre la decisió adoptada, 

proposant, si escau, les mesures oportunes. 
 

8.2.3.1.4. Prescripció: 

 

(art. 48 del Decret 39/2008) 

1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre prescriuen 

en el termini de tres mesos, comptats a partir de la seua comissió. 

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

des de la seua imposició. 

 

8.2.3.1.5. Mesures de caràcter cautelar: 

 

(art. 49 del Decret 39/2008) 

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

director/a, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor/a i sentida la 

comissió de convivència del Consell Escolar, podrà adoptar la decisió d'aplicar 

mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives, si fóra necessari per a 

garantir el normal 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 casos molt greus, i després de realitzar una valoració objetiva dels fets, 

el director/a, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor/a i escoltada la 

comissió de convivència del Consell Escolar, de manera excepcional i tenint en 

compte la pertorbació de la convivència i l'activitat normal del centre, els danys 
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causats i la transcendència de la falta, podrà mantenir la mesura provisional fins 

a la resolució del procediment disciplinari. No obstant això, aquesta mesura no 

haurà de ser superior en temps a la mesura disciplinària que es propose ni 

diferent d'aquesta, excepte en el cas que consistisca en el canvi de centre. 

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

provisionals adoptades.  

6. En el cas que l'alumne que ha comès 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 suspensió del dret 

d'assistència a determinades classes, amb la finalitat d'evitar la interrupció del 

procés formatiu de l'alumnat objecte de la mesura, aquest podrà assistir al 

centre per a efectuar a la biblioteca els treballs acadèmics que li siguen 

encomanats per part del professorat que li imparteix docència. La direcció 

d'estudis organitzarà l'atenció a aquest alumnat. 

8. Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal 

d'assistència al centre, per a evitar la interrupció del procés formatiu de 

l'alumnat objecte de la mesura, aquest haurà de realitzar els treballs acadèmics 

que determine el professorat que li imparteix docència. La direcció d'estudis 

organitzarà l'atenció a aquest alumnat. 

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/a va complir, es consideraran a compte de la 

mesura disciplinària a complir. 

 
8.2.3.1.6. Registre d’incidències (Registre Central del PREVI): 

 

En l’art. 11, l’Ordre 62/2014 de 28 de juliol de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport, estipula que: 

 

1. L'obligació dels centres docents, establerta per Ordre de 12 de setembre de 2007, de 

notificar els incidents que suposen violència exercida sobre persones i béns15 que, 

per la seua naturalesa o conseqüències, perjudiquen la convivència al centre, 

s'amplia també als incidents d'aquest tipus que esdevinguen en el desenvolupament 

de les activitats extraescolars, així com en les dutes a terme fora del centre però que 

estiguen motivades o directament relacionades amb la vida escolar, i afecten algun 

membre de la comunitat educativa. 

2. La notificació es realitzarà a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, 

en la direcció: http://www.cece.gva.es/eva/val/previ.htm 

3. La notificació garantirà l'anonimat i la no identificació personal de l'alumnat 

implicat, així com la confidencialitat de les dades arreplegades en cada cas.  

4. Els incidents provocats per conductes greument perjudicials per a la convivència 

del centre, tal com queden tipificades en l'art. 42 del Decret 39/2008, són 

                                                        
15 Segons l'annex III de l'Ordre de 12 de setembre de 2007, es poden distingir els següents tipus de violència: 

1) Física; 2) Verbal; 3) Per exclusió; 4) Contra la propietat personal; 5) Sexual; 6) Actes vandàlics; 7) Ús de 

les TIC (mòbils, Internet: xat, fòrums, pàgines, portals, SMS, MMS, correu electrònic, etc.). 

http://www.cece.gva.es/eva/val/previ.htm
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susceptibles de ser registrats en el Registre Central del Pla PREVI. 

 

8.2.3.1.7. Comunicació al Ministeri Fiscal i a la Direcció Territorial:  

 

(art. 44 del Decret 39/2008; art. 12 i annex VII de l’Ordre 62/2014) 

 Davant casos d'especial gravetat (agressions amb lesions físiques greus, 

assetjament acreditat, abusos o intents d'abús acreditat, actuació discriminatòria o 

conducta vexatòria per raó de sexe, sobre membres de la comunitat escolar), quan 

es dónen conductes greument perjudicials per a la convivència al centre, si la 

incidència produïda poguera ser constitutiva de delicte o falta penal, la direcció 

del centre, en compliment del Decret 39/2008, de 4 d'abril, art. 44, respecte a la 

responsabilitat penal, i per a garantir els drets de les víctimes, comunicarà la 

incidència simultàniament al Ministeri Fiscal i a la Direcció territorial d'Educació, 

sense perjudici d'adoptar les mesures cautelars oportunes. Per a aquesta 

comunicació s'utilitzarà el següent model de formulari, arreplegat en l'annex VII 

de l'Ordre 62/2014 de 28 de juliol.16 

                                                        
16 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVII_fiscalia_2014.pdf 

 

http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVII_fiscalia_2014.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVII_fiscalia_2014.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVII_fiscalia_2014.pdf
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8.3. Reparació de danys materials: 

(art. 31 del Decret 39/2008) 

1. Els/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. 

2. Els alumnes que sostragueren béns al centre hauran de restituir els béns sostrets 

o reintegrar el seu valor econòmic.  

3. Quant als dos punts anteriors, els pares, mares o tutors/es de l'alumnat menor 

d'edat seran responsables civils i respondran en els termes previstos per la 

legislació vigent.  

4. La reparació econòmica del dany causat no eximirà del possible expedient 

disciplinari per les accions comeses. 

5. La direcció del centre comunicarà a la Direcció Territorial competent en matèria 

d'educació els fets arreplegats en els apartats 1 i 2, perquè inicie l'oportú 

expedient de reintegrament. 

 

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

disciplinàries: 

(art. 30 del Decret 39/2008) 

 

1. Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats tenint en 

compte la situació específica de l'alumne/a. Els òrgans responsables de la 

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

disciplinàries, avaluaran les circumstàncies personals, familiars i socials de 

l'alumne/a, i la seua edat, sol·licitant tots els informes que siguen necessaris. 

2. A l'efecte de la gradació de les mesures educatives correctores o 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 de l'alumne/a en qüestió respecte de la seua 

conducta habitual. 

g) La provocació suficient. 

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

agreujants: 

a) La premeditació. 

b) La reiteració. 

c) Discriminació per raó de naixement, raça, sexe, cultura, llengua, capacitat 

econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, 

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

circumstància personal o social. 
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d) Si la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitza contra algú que es trobe 

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

situació d'indefensió. 

e) La publicitat, incloent la realitzada a través de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

f) La realització en grup o amb intenció d'emparar-se en l'anonimat. 
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9.DETECCIÓ DE NECESSITATS I PLANIFICACIÓ D'ACCIONS 

DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE CONVIVÈNCIA:  

 
A nivell general, segons el que es disposa en l'art. 14 del Decret 39/2008: 

 

1. La Conselleria d'Educació promourà la recerca, el desenvolupament i la 

innovació en l'elaboració i difusió de metodologia, recursos i materials per al 

desenvolupament de la convivència als centres. 

2. La Conselleria d'Educació elaborarà plans de formació específics en matèria de 

convivència escolar amb els següents objectius: 

a)  Per al professorat: 

 Promoure plans de formació que donen a conéixer aspectes teòrics 

bàsics de la convivència. 

 Dotar al professorat d'eines bàsiques per a la detecció, prevenció i 

resolució de conflictes.  

 Promoure la implicació del professorat a través del projecte educatiu 

del centre i del pla de convivència. 

b) Per a les famílies: 

 Sensibilitzar els pares, mares o tutors/es sobre la importància de 

prevenir conductes violentes, xenòfobes o sexistes en els seus fills/es. 

 Dotar a les famílies d'eines per a detectar la implicació dels seus 

fills/es en conflictes i donar pautes d'actuació. 

 Promoure la implicació de les famílies en l'aplicació del pla de 

convivència. 

3. Per al personal d'administració i serveis, les conselleries competents en matèria 

d'educació i administració pública inclouran, en els seus plans de formació, 

accions formatives dirigides a aquest personal. 

 

A nivell específic de l'EOI de València: 

a) La comissió de convivència, el Consell Escolar i la direcció detectaran les 

necessitats de formació relacionades amb la promoció de la convivència i la 

prevenció de la violència al centre. 

b) La comissió de convivència, el Consell Escolar i la direcció proposaran i 

organitzaran accions obertes de formació (ponències, conferències, exposicions) 

relacionades amb aquest àmbit, i especialment amb el foment d'actituds que 

garantisquen la igualtat entre homes i dones, i amb la promoció del respecte de 

la diferència en context intercultural. 

c) La direcció del centre inclourà en el PAF (Pla Anual de Formació), per iniciativa 

pròpia o a petició del claustre de professors, cursos de formació del professorat 

relacionats amb la promoció de la convivència i la resolució de conflictes, la 

gestió de les emocions i de l’estrès (p. ex. cursos de psicologia aplicada, cursos 

de Mindfulness o d'altres tècniques que afavorisquen l'equilibri psíquic i 

emocional, l'empatia, etc.) 

d) La direcció del centre organitzarà, per iniciativa pròpia o a proposta del Personal 

d'Administració i Serveis, accions formatives d'aquella mateixa temàtica 

destinades al PAS.  
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10.ESTRATÈGIES PER A REALITZAR LA DIFUSIÓ, EL  

SEGUIMENT I L'AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA:  

A nivell general, segons determina la disposició addicional segona de l'Ordre 

62/2014 de 28 de juliol: 

1. Les Direccions Territorials d'Educació, en el seu corresponent àmbit de 

gestió, adoptaran les mesures necessàries per a la difusió i aplicació de la 

normativa relativa a la convivència. 

2. La Inspecció d'Educació assessorarà la comunitat educativa i supervisarà el 

procés d'elaboració, seguiment, desenvolupament i avaluació dels plans de 

convivència dels centres docents. 

 

I tal com estableix  l'art. 7 de la mateixa: 

1. La inspecció de cada àrea traslladarà les dades dels informes anuals de 

convivència realitzats per les direccions dels centres a la UAI17 del PREVI18 

de la seua direcció territorial. La UAI de cada direcció territorial realitzarà 

un estudi i el remetrà a la direcció general competent en matèria de 

convivència. 

2. La direcció general competent en matèria de convivència als centres 

educatius elaborarà anualment un informe sobre l'estat de la convivència a la 

Comunitat Valenciana. 

3. Aquesta informació es posarà a la disposició de l'Observatori per a la 

Convivència Escolar de la Comunitat Valenciana (creat pel Decret 233/2004 

de 22 d'octubre), per al desenvolupament de les competències que li són 

pròpies. 

 

En l'àmbit específic de l'EOI de València: 

1. Difusió: la direcció posarà els mitjans necessaris per a difondre el pla de   

convivència del centre, una vegada aprovat pel Consell Escolar: 

a) Transmissió directa del document a tot al professorat i PAS.  

b) Publicació oberta a l'alumnat en la pàgina web.   

c) Inclusió de referències concretes en la circular d'inici de curs llegida a 

l'alumnat. 

2.  Avaluació i seguiment:  

(art. 6 de l’Ordre 62/2014) 

a. El Consell Escolar avaluarà el pla de convivència. 

b. La comissió de convivència efectuará el seguiment del pla de 

convivència i de totes les accions encaminades a la promoció de la 

convivència i la prevenció de la violència. 

c. La comissió de convivència elaborarà trimestralment un informe que 

presentarà al Consell Escolar i que arreplegarà les incidències produïdes, 

les actuacions dutes a terme, els resultats aconseguits i les propostes de 

millora que s'estimen pertinents. La periodicitat d'aquests informes podrà 

ser més espaiada, si no hi ha incidències resenyables. 

d. La direcció del centre elaborarà un informe anual sobre la convivència 

del centre que enviarà a la Direcció territorial d'Educació. De forma 

                                                        
17 Unitat d’Atenció i Intervenció. 
18 Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència. 
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orientativa, aquest informe podrà contenir els següents aspectes: 

 

1) Actuacions de gestió i organització del centre que influeixen en la 

convivència. 

2) Grau de participació en la vida del centre del professorat, de 

l'alumnat, de les famílies i del personal d'administració i serveis, 

així com d'altres institucions i entitats de l'entorn.  

3) Actuacions desenvolupades en l'àmbit de la promoció, prevenció i 

intervenció en convivència, i efectivitat de les mateixes.  

4) Conflictivitat detectada al centre, analitzant algunes variables, 

entre d’altres les causes i tipus de conflictes, els agents implicats i 

la seua localització. 

e. En la programació general anual s'incorporaran les mesures que, amb 

propòsit de millora i per a tot el curs, es programen i planifiquen com a 

conseqüència de l'informe final de la convivència del curs anterior i de la 

priorització establerta pels òrgans de decisió.  
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11. PROCEDIMENT PER A ARTICULAR LA COLABORACIÓ AMB 

ENTITATS I INSTITUCIONS DE L'ENTORN EN EL PLA DE CONVIVÈNCIA: 

En l'àmbit de la convivència, la direcció del centre podrà establir acords puntuals de 

col·laboració amb entitats i institucions de l'entorn, que es podran traduir, per exemple, 

en el desenvolupament d'activitats conjuntes relacionades amb la promoció de la 

convivència i del diàleg intercultural i amb temes especialment sensibles com la 

prevenció de la violència de gènere, la igualtat i la no discriminació: 
 

1. Ponències. 

2. Exposicions. 

3. Commemoracions. 
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12. ANNEXOS: PROCEDIMIENTS ESPECÍFICS: 
 

L'Ordre 62/2014, en els seus annexos I, II, III, IV, V i VI, incorpora procediments 

específics per a diverses conductes greument perjudicials per a la convivència que 

incloem en els següents annexos 1 a 6: 

 

ANNEX 1 

ASSETJAMENT I CIBERASSETJAMENT 

 

ASSETJAMENT ESCOLAR: 

 

Definició: 

 L'assetjament escolar és entés com el maltractament psicològic, verbal o físic 

patit per un alumne/a en l'àmbit escolar, derivat de factors personals (físics, 

psicològics, d'orientació o identitat sexual) 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 diferents manifestacions: l'exclusió i 

marginació social, l'agressió verbal, les vexacions i humiliacions, l'agressió 

física directa o indirecta, la intimidació, les amenaces i/o el xantatge, entre 

d’altres. 

 És important no confondre aquest fenomen amb agressions esporàdiques entre 

els alumnes. 

Característiques: 

a) Existeix intencionalitat: s'expressa en una acció agressiva que genera en la 

víctima l'expectativa de ser blanc de futurs atacs. 

b) Reiteració: la víctima pateix l'agressió de forma continuada.  

c) Existeix un desequilibri de forces: desigualtat de poder físic, psicològic o social.  

d) Es produeix indefensió i personalització: l'objectiu del maltractament sol ser un 

sol alumne/a, exposat/a així a una situació d'indefensió.  

e) Component col·lectiu o grupal: en la majoria de casos no existeix un sol 

agressor/a, sinó varis.  

f) Observadors passius: habitualment les situacions d'assetjament són conegudes 

per terceres persones que no contribueixen suficientment al cessament de 

l'agressió.   

CIBERASSETJAMENT: 

 

Definició: 

 Es defineix com a assetjament entre iguals a l'entorn de les tecnologies de la 

informació i de la comunicació (TIC).  

 Inclou actuacions de xantatge, vexacions i insults entre alumnes, i suposa difusió 

d'informació lesiva o difamatòria en format electrònic.  

 És un fenomen de gran rellevància per la gravetat de les seues conseqüències i 

les dificultats per a la seua prevenció i abordatge. 

 

Característiques: 

a) Agressió repetida i duradora en el temps.  

b) Intenció de causar dany: no sempre en els primers estadis del procés. 

c) Sol existir contacte o relació prèvia en el món físic.  
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d) Pot anar unit a situacions d'assetjament a la vida real.  

e) Ús de mitjans TIC: SMS, e-mail, telèfons mòbils, xarxes socials, blogs, fòrums, 

sales de xats. 

  

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT O CIBREASSETJAMENT: 

1. Detectar i comunicar la situació: qualsevol membre de la comunitat educativa 

que tinga coneixement o sospites d'una situació d'assetjament o ciberassetjament 

exercit sobre algun alumne/a, haurà de comunicar-ho a algun membre del 

professorat o a l'equip directiu. En qualsevol cas, qui reba la informació, sempre 

haurà de traslladar-la immediatament a l'equip directiu. 

2. Primeres actuacions: 

a) L'equip directiu, assessorat pels serveis psicopedagògics escolars de la 

Conselleria, arreplegarà i analitzarà la informació disponible i valorarà quina 

és la intervenció més adequada (plantilla de recollida de dades 

d'assetjament).19 

b) L'equip d'intervenció planificarà de forma ràpida els recursos personals, 

materials i organitzatius, el moment i el lloc d'audiència amb la víctima, amb 

la persona o persones agressores i amb els espectadors, sempre que 

pertanguen a l'alumnat del centre. 

c) En el ciberassetjament és important tenir informació concreta de la intensitat, 

difusió i característiques del mitjà o dispositiu utilitzat. Si existeixen proves 

documentals (impressió de pantalla, còpia de SMS, etc.), han de conservar-

se, sense lesionar els drets de cap persona i preservant la confidencialitat de 

les actuacions. 

      3.   Mesures d'urgència: 

a) Augmentar la supervisió i vigilància del professorat i personal del centre. 

b)  Avisar les famílies de la víctima i de l'alumnat assetjador.  

c) Explicar a la víctima totes les mesures que es prendran per a proporcionar-li 

seguretat.  

d) En cas de ciberassetjament, indicar a la víctima, si escau, que ha de canviar 

les seues contrasenyes i revisar les seues mesures de privadesa. Se li insistirà que 

no faça desaparéixer les proves documentals de què dispose.  

e) Es demanarà a la víctima que comunique a l'equip directiu qualsevol nou 

insult, ofensa, o agressió que reba i se li oferiran els mecanismes i vies perquè 

ho faça amb la major discreció possible.  

f) La direcció del centre, després de sentir l'alumnat assetjador, li aplicarà les 

mesures cautelars que considere necessàries (vegeu supra 8.2.3.1.5. Mesures de 

caràcter cautelar).  

g) La direcció del centre decidirà si inicia el procediment d'obertura d'expedient 

disciplinari (vegeu supra 8.2.3.1. Procediment general), i la possible aplicació de 

mesures educatives correctores i/o disciplinàries.  

4. Comunicació de la incidència:  

a) La direcció del centre informarà de la situació i del pla d'intervenció a la 

comissió de convivència.  

b) La direcció del centre comunicarà la incidència a la Inspecció Educativa i la 

notificarà en el Registre Central del PREVI (vegeu supra 8.2.3.1.6). 
 

                                                        
19http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/plant_v.pdf 
 

http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/plant_v.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/plant_v.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/plant_v.pdf
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c) Si la situació s'agreuja o sobrepassa la capacitat d'actuació del centre, s'haurà 

d'informar a la Inspecció Educativa perquè, si ho estima oportú, sol·licite 

l'assessorament i/o intervenció de la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) del 

PREVI de la direcció territorial corresponent. La Inspecció Educativa 

decidirà sobre la necessitat i tipus d'intervenció. 

5. Comunicació a les famílies i/o representants legals de tots els implicats: 

a) La direcció del centre realitzarà les entrevistes que estime necessàries, 

preferentment de forma individual. 

b) La direcció del centre informarà les famílies de l'alumnat implicat en el 

conflicte de les mesures i actuacions de caràcter individual, així com de les 

de caràcter organitzatiu i preventiu proposades per al grup, nivell i/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 realitzar denúncia a les Forces de 

Seguretat de l'Estat. 

d) Tal com consta en el Decret 39/2008, art. 41, en els casos en què el centre 

reclame la implicació directa dels pares, mares o tutors/es de l'alumne/a, i 

aquests la rebutgen, el centre informarà l'administració educativa, per tal 

que, si considera que eixa conducta causa greu dany al procés educatiu del 

fill/a, ho comunique a les institucions públiques competents per motiu de 

desprotecció, previ informe de la Inspecció Educativa. 

6. Seguiment: la Inspecció Educativa i la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) de la 

direcció territorial corresponent col·laboraran amb la direcció del centre en el 

seguiment dels casos en què hagen intervingut. 

7.  Definició de mesures: definir mesures de tractament individualitzat de la víctima 

i de la persona/es agressora/es, així com mesures de sensibilització per a 

l'alumnat espectador, les famílies i la resta d'alumnat. 
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ANNEX 2 
CONDUCTES QUE ALTEREN LA CONVIVÈNCIA DE FORMA GREU I 

REINCIDENT: INSULTS, AMENACES, BARALLES I/O VANDALISME 

 

Alumnat que altera greument la convivència: 

 Incompliment de les normes socials bàsiques de convivència, a través de conductes 

disruptives greus i reincidents, com a insults, amenaces, agressions, baralles amb 

altres alumnes, o accions de vandalisme exercit sobre el centre i les seues 

instal·lacions, conductes que, en general, atempten contra la dignitat personal 

d'altres membres de la comunitat educativa. 

 

Procediment general d'intervenció: 

1. Detectar i comunicar la situació: qualsevol membre de la comunitat educativa 

que tinga coneixement o observe conductes disruptives greus, insults, amenaces, 

agressions, baralles o vandalisme exercit sobre el centre i les seues 

instal·lacions, ho comunicarà immediatament a l'equip directiu del centre. 

2. Primeres actuacions:  

a) La direcció del centre arreplegarà i analitzarà la informació, prenent les 

mesures que considere necessàries.  

b) La direcció del centre, o la persona en qui delegue, informarà les famílies 

de l'incident produït i de la situació. 

3. Mesures d'intervenció general: la direcció del centre, arreplegada la informació i 

sentida la comissió de convivència, categoritzarà el tipus d'incident i proposarà 

mesures correctores i/o disciplinàries (vegeu supra 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 i 8.2.2), 

que hauran de ser proporcionades a les conductes registrades i tindran un 

caràcter educatiu i recuperador de la convivència al centre. 

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 serveis 

d'altres administracions i institucions: els serveis socials municipals, els serveis 

especialitzats d'atenció a la família i la infància (SEAFI), les unitats de 

prevenció comunitària (UPC), les unitats de conductes addictives (UCA), així 

com centres de salut. En aquests casos, es planificarà la intervenció conjunta 

amb totes les institucions que estiguen implicades. 

 

Alumnat amb alteracions greus de conducta i/o trastorns: 

 Patró de comportament persistent, repetitiu i inadequat (comportament 

antisocial, comportaments oposicionistes desafiadors, trastorn disocial, trastorn 

d'ansietat, trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat i/o impulsivitat, 

trastorn explosiu intermitent, conductes de risc per consum de substàncies 

tòxiques i/o alcohol, etc.).  

 Incompliment de les normes socials bàsiques de convivència i oposició als 

requeriments de les figures d'autoritat, amb consegüent deteriorament de les 

relacions familiars o socials. Es tracta de conductes que traspassen els límits 

tolerables i impedeixen a la persona tenir un procés d'adaptació i desenvolupar 

tot el seu potencial adequadament. 

 En l'àmbit educatiu, aquest alumnat presenta necessitats educatives específiques, 

derivades de trastorns temporals o permanents de la personalitat o de la conducta 

i requereix aprenentatges i recursos excepcionals. 
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Procediment específic d'intervenció: 

1. Detectar i comunicar: davant un incident greu provocat per un alumne que 

presenta una alteració greu de la conducta, se li acompanyarà a l’àrea de 

despatxos. S'informarà el director/a o cap d’estudis del centre. L'alumne/a 

quedarà sota la supervisió d'un adult.  

2. Intervenció d’urgència: 

a) Si la situació de crisi continua, es cridarà en primer lloc a la família perquè 

acudisca al centre.  

b) En cas de no obtenir resposta de la família i en els supòsits de perill greu i 

imminent, es cridarà al 112 per a sol·licitar ajuda. 

3. Mesures específiques d'intervenció: 

a) Comunicació de l'incident i de la intervenció a la família: la direcció del 

centre o la persona en qui delegue informarà la família de l'incident, 

comunicant-li que es realitzarà i/o revisarà l'avaluació soci-psicopedagògica 

de l'alumne/a.    

b) Recollida i anàlisi d'informació: l'equip directiu, juntament amb el 

professor/a responsable i el personal dels serveis psicopedagògics escolars 

de la Conselleria, recopilarà informació sobre la intensitat, durada, 

freqüència i context en el qual apareixen aquestes conductes en l'alumne/a.  

c) Avaluació psicopedagògica: la direcció del centre sol·licitarà els serveis 

psicopedagògics escolars la realització o revisió de l'avaluació soci-

psicopedagògica de l'alumne/a. En ella 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 altres 

mesures de suport i col·laboració externes al centre, recorrent als serveis 

socials municipals, els serveis especialitzats d'atenció a la família i la 

infància (SEAFI), les unitats de prevenció comunitària (UPC), les unitats de 

conductes addictives (UCA), la unitat de salut mental infantil i juvenil 

(USMIJ), centres de salut o hospitalaris i associacions especialitzades.  

e) Recursos complementaris: la direcció del centre podrà, a més, sol·licitar 

recursos extraordinaris (art. 32 de l'Ordre del 14 de març de 2005, DOGV 

14/03/2005).20   

f) Mesures educatives correctores i/o disciplinàries: la direcció del centre, 

analitzada la situació i valorat el pla d'intervenció proposat per a l'alumne/a, 

aplicarà les mesures correctores i/o disciplinàries adequades (vegeu supra 8. 

Procediments d'actuació i intervenció). 

 

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 comunicarà la incidència a la Inspecció Educativa i la 

notificarà en el Registre Central del PREVI (vegeu supra 8.2.3.1.6).  

c) Si la situació s'agreujara o sobrepassara la capacitat d'actuació del centre, 

s'haurà d'informar la Inspecció Educativa perquè, si ho estima oportú, 

sol·licite l'assessorament i/o intervenció de la Unitat d'Atenció i Intervenció 
 

                                                        
20 http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf
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 (UAI) del PREVI de la direcció territorial corresponent. 

 

Comunicació a les famílies i/o representants legals de tots els implicats: 

a) S'informarà les famílies dels implicats de les mesures de caràcter individual 

adoptades, així com de les de caràcter organitzatiu i preventiu proposades 

per al grup, nivell i/o centre educatiu, preservant la confidencialitat absoluta 

en el tractament del cas.  

b) Totes les mesures correctores i/o disciplinàries hauran de ser comunicades 

formalment als pares, mares o tutors/es de l'alumnat menor d'edat.  

c) Tal com consta en el Decret 39/2008, art. 41, en els casos en què el centre 

reclame la implicació directa dels pares, mares o tutors/es de l'alumne/a, i 

aquests la rebutgen, el centre informarà l'Administració Educativa, i aquesta, 

si considera que eixa conducta causa greu dany al procés educatiu del seu 

fill/a, ho comunicarà a les institucions públiques competents per motiu de 

desprotecció, previ informe de la Inspecció Educativa. 

 

Seguiment: 

 La Inspecció Educativa i la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) de la direcció 

territorial corresponent col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment 

dels casos en què hagen intervingut. 
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ANNEX 3 

MALTRACTAMENT INFANTIL 

 

Definició: 

 El maltractament infantil es defineix com qualsevol acció no accidental que 

comporta abús (emocional, físic o sexual) o descuit (emocional o físic) cap a un 

menor de divuit anys d'edat, per part del seu progenitor o cuidador principal, per 

una altra persona o per qualsevol institució, i que amenaça l'adequat 

desenvolupament del xiquet. Dins del maltractament s'inclou tant el 

maltractament actiu, entés com a abús físic, sexual i/o emocional, com els 

maltractaments passius, com la negligència física i/o emocional. El 

maltractament pot ser familiar o extra-familiar. 

 

Protecció en l'àmbit escolar: 

 L'àmbit escolar ocupa una posició privilegiada en el procés de protecció del 

menor, en la detecció, la notificació, la recerca i l'avaluació. 

 

Gravetat i presa de decisions: 

 La valoració de la situació com a urgent 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 pallisses, càstigs físics forts, sospita d'abús sexual, etc.) o si pateix 

una minusvalidesa que li impedisca autoprotegir-se o demanar ajuda.   

 La urgència determinarà el tipus d'actuació, el protocol a iniciar i la prioritat de 

la mateixa.  

 L'avaluació exhaustiva correspon als serveis socials o al servei de protecció de 

menors. 

 

Protocol d'actuació davant 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 posarà en 

coneixement de l'equip directiu.  

2. Actuacions immediates: l'equip directiu es reunirà amb el professor/a 

responsable i amb el personal dels serveis psicopedagògics escolars de la 

Conselleria per a recopilar informació, analitzar-la i valorar quina és la 

intervenció més adequada. 

3. Notificació: l'equip educatiu, amb l'assessorament, si escau, dels serveis 

psicopedagògics escolars de la Conselleria, emplenarà el Full de Notificació 

per a situacions de possible desprotecció del menor que presentem més avall, 

inclós en l'Ordre 1/2010 de 3 de maig.21  
Comunicació de la situació: 

a) La direcció del centre enviarà l'original del Full de Notificació als serveis 

socials municipals de la localitat on resideix el menor, arxivarà una còpia 

                                                        
21  http://www.docv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf. “Full de notificació des de l'àmbit 

educatiu – emplenable” en http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-

desproteccion-infantil37c 
 

http://www.docv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-desproteccion-infantil37c
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-desproteccion-infantil37c
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en l'expedient de l'alumne/a i remetrà una altra còpia a la direcció general 

competent en matèria de protecció de menors de la Conselleria d'Igualtat 

i Polítiques Inclusives. 

b) La direcció del centre notificarà la incidència en el Registre Central del 

PREVI (vegeu 8.2.3.1.6) i la comunicarà a la Inspecció Educativa. 

c)  Si la situació s'agreujara i sobrepassara la capacitat d'actuació del centre, 

s'haurà d'informar a la Inspecció Educativa, qui 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 tipus d'intervenció.  

d)  La comunicació a la família es farà només després d'haver informat les 

autoritats competents, i la realitzarà la direcció del centre. 

 

Procediment d’urgència: 

1. Davant un alumne que presente lesions físiques, signes de greu negligència o 

abús sexual, un membre de l'equip directiu o personal docent en qui es 

delegue, ho acompanyarà al centre de salut o als serveis d'urgència de 

l'hospital més pròxim. 

2. La direcció comunicarà la situació d'urgència a la policia local, a la Fiscalia 

de Menors i a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, competent en 

matèria de protecció de menors. 

a) Per a la comunicació a l'autoritat judicial i al Ministeri Fiscal, s'utilitzarà 

el model que es troba en l'annex VII de l'Ordre 62/2014 de 28 de juliol 

(vegeu supra 8.2.3.1.7). 

b) Per a la comunicació a la Conselleria s'utilitzarà el Full de Notificació 

inclós en l'Ordre 1/2010 (vegeu model a continuació). 

3.  La direcció del centre notificarà la incidència en el Registre Central del 

PREVI (vegeu supra 8.2.3.1.6) i la comunicarà a la Inspecció Educativa 

perquè, si ho estima oportú, sol·licite l'assessorament i/o 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. 
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ANNEX 4 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

Definició: 

 S'entén per violència de gènere aquella que, com a manifestació de la 

discriminació, situació de desigualtat i relacions de poder de l'home sobre la 

dona, s'exerceix sobre ella pel fet de ser-ho.   

 Comprén qualsevol acte de violència basada en el gènere que tinga – o poguera 

tenir - com a conseqüència, un sofriment o un perjudici a la salut física, sexual o 

psicològica de la dona.   

 Les amenaces, la pressió exercida sobre la dona per a forçar la seua voluntat o la 

seua conducta, la privació arbitrària de la seua llibertat, tant si es produeixen a la 

vida pública com a la privada, són comportaments violents per raó de gènere. 

 

Tipus de violència de gènere: 

a) Violència física: qualsevol acte de força contra el cos de la dona, amb resultat o 

risc de produir lesió física o dany. Aquests actes de violència física contra la 

dona poden ser exercits per homes amb els qui tinga o haja tingut relacions de 

parella, o per homes del seu entorn familiar, social i laboral. 

b) Violència psicològica: es considera violència psicològica tota conducta que 

produïsca desvaloració o sofriment en la dona a través d'amenaces, humiliacions 

o vexacions, exigència d'obediència o submissió, coerció, insults, aïllament, 

culpabilització o limitacions del seu àmbit de llibertat. Aquests 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, àdhuc sense convivència. Així 

mateix, tindran la consideració d'actes de violència psicològica contra la dona 

els exercits per homes al seu entorn familiar, social o laboral. 

c) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada, i no justificada 

legalment, de recursos per al benestar físic o psicològic de la dona i dels seus 

fills/es, o la discriminació en la disposició dels recursos compartits en l'àmbit de 

la convivència de parella. 

d) Violència sexual i abusos sexuals: qualsevol acte de naturalesa sexual forçat per 

l'agressor i no consentit per la dona és un acte de violència sexual. La violència 

sexual comprén qualsevol imposició, mitjançant la força o la intimidació, de 

relacions sexuals no consentides, i l'abús sexual, amb independència que 

l'agressor guarde o no relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu amb la 

víctima. 

 

Protocol d'actuació davant una situació de violència de gènere: 

1. Identificació: qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga 

coneixement o sospita d'un cas de violència de gènere, ho notificarà a la 

direcció del centre. 

2. Recollida d'informació: l'equip directiu es reunirà amb el professor/a 

responsable i amb els serveis psicopedagògics escolars de la Conselleria per 

a recopilar informació, analitzar-la i valorar quina és la intervenció més 

adequada. 

3. Actuació: si la situació ho requereix, davant casos de perill greu i imminent 

i/o lesions, es cridarà al 112, perquè la víctima siga atesa i traslladada a 

l'hospital més proper. 
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4. Sol·licitud de mesures de suport: la direcció del centre podrà sol·licitar 

mesures de suport i col·laboració externes, contactant amb els serveis 

especialitzats d'atenció a la família i la infància (SEAFI), la unitat de salut 

mental infantil i juvenil (USMIJ), centres de salut o hospitalaris, centres 

d'acolliment i entitats especialitzades. 

5. Aplicació de mesures disciplinàries: en el cas que l'agressor/s siga alumnat 

del centre, escoltada la comissió de convivència, s'actuarà segons els arts. 42 

a 49 del Decret 39/2008 (vegeu supra 8.2.3. Aplicació de mesures educatives 

disciplinàries). 

6. Comunicació de la situació: 

a) La direcció del centre informarà de la situació i del pla d'intervenció a la 

comissió de convivència.  

b) En el cas que la incidència poguera ser constitutiva de delicte o falta 

penal, la direcció del centre la comunicarà per fax al Ministeri Fiscal 

mitjançant l'annex VII (vegeu supra 8.2.3.1.7). Aquesta comunicació 

anirà dirigida a la sala de la Fiscalia que corresponga: 

a. La Fiscalia de Menors: 

o si la víctima i l'agressor/es són menors. 

b. La Fiscalia de Violència de Génere: 

o si la víctima és menor i l'agressor és major d'edat. 

o si la víctima i l'agressor/es són majors d'edat. 

c) La direcció del centre notificarà la incidència en el Registre Central del 

PREVI (vegeu supra 8.2.3.1.6) i la comunicarà 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.  

7. Comunicació a les famílies i/o representants legals de tots els implicats:  

a) La direcció informarà del fet de violència i de les mesures adoptades a 

les famílies de l'alumnat implicat. 

b) Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la família 

de la víctima la conveniència de realitzar denúncia a les Forces de 

Seguretat de l'Estat. 

c) Tal com consta en el Decret 39/2008, art. 41, en els casos en què el 

centre reclame la implicació directa dels pares, mares o tutors/es de 

l'alumne/a, i aquests la rebutgen, el centre informarà l'Administració 

Educativa, i aquesta, si considera que eixa conducta causa greu dany al 

procés educatiu del seu fill/a, ho comunicarà a les institucions públiques 

competents per motiu de desprotecció, previ informe de la Inspecció 

Educativa. 

8. Seguiment: la Inspecció Educativa i la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) de 

la direcció territorial corresponent col·laboraran amb la direcció del centre en el 

seguiment dels casos en què hagen intervingut. 
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ANNEX 5 

AGRESSIONS AL PROFESSORAT I/O PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS DEL CENTRE 

 

Definició: 

 Es considera agressió al professorat i/o personal d'administració i serveis del 

centre qualsevol acció il·lícita que vaja en contra dels seus drets reconeguts per 

la normativa vigent (vegeu supra 3.3.1 i 3.4.1).22 

 

Protocol de protecció, assistència i suport al professorat i/o personal 

d'administració i serveis davant agressions com a conseqüència de l'exercici 

legítim de les seues funcions: 

 

1. Detecció i comunicació de la incidència; sol·licitud d'assistència jurídica: 

a) Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement d'una 

agressió al personal docent o al personal d'administració i serveis té l'obligació 

de posar-ho en coneixement de la direcció del centre.  

b) Així mateix, si els fets pogueren ser constitutius de delicte o falta, presentarà una 

denúncia davant el Ministeri Fiscal, en el jutjat de guàrdia o en qualsevol 

dependència de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. 

c) El professorat o personal d'administració i serveis, si ho estima oportú, 

sol·licitarà l'assistència jurídica de l'Advocacia General de la Generalitat 

Valenciana, perquè exercisca les accions legals que corresponguen. La 

sol·licitud serà remesa per la direcció del centre a la direcció territorial, on 

l'inspector/a d’àrea elaborarà un informe. Després, tota la documentació es 

traslladarà al secretari territorial que, després de donar el vist-i-plau, l'elevarà a 

la Direcció general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació. 

d) La sol·licitud d'assistència jurídica contindrà la següent informació: les dades 

personals de l'interessat/a, un telèfon de contacte, el relat dels fets i els elements 

probatoris disponibles, amb cita de testimonis i, si és possible, dels seus 

testimoniatges. Així mateix, la sol·licitud anirà acompanyada de la denúncia 

presentada, del part d'assistència mèdica, si existeix, i d'un certificat de la 

direcció que confirme si els fets denunciats estan relacionats amb l'exercici de la 

funció o càrrec del sol·licitant.  

e) El director/a comunicarà immediatament el fet denunciat a la Inspecció 

Educativa i ho notificarà en el Registre Central del PREVI.  

f) La direcció del centre realitzarà tots els tràmits previstos en aquest 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 

pel sol·licitant d'assistència jurídica, emetrà, com a superior jeràrquic, l'informe 

a què es refereix l'art. 11.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència 

Jurídica a la Generalitat. Aquest informe indicarà si es compleixen els requisits 

previstos en la citada llei perquè el sol·licitant puga rebre l'assistència de 

l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana. La Direcció General de 

Personal traslladarà totes les actuacions dutes a terme i realitzarà les  

                                                        
22 Els drets del professorat s'arrepleguen en l'art. 4 de la Llei 15/2010 d'Autoritat del Professorat i en l'art. 

53 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell. Pel que fa al personal d'administració i serveis, els seus 

drets es detallen en l'art. 55 del Decret 39/2008. 
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actuacions complementàries que considere necessàries.  

 

3. Resolució: 

 L'Advocacia General de la Generalitat, de conformitat amb el que es disposa en 

l'esmentat art. 11.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, prendrà l'acord que 

corresponga i li'l comunicarà a l'interessat/a. 

 La facultat concedida a l'interessat/a per aquest article no menyscaba el seu dret 

a designar advocat que li assistisca o a sol·licitar que aquest li siga designat 

d'ofici, segons l'art. 11.3 de la citada llei.  
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ANNEX 6 

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DAVANT QUALSEVOL DE LES 

SITUACIONS PLANTEJADES EN ELS ANNEXOS, SI ES PRODUEIXEN 

FORA DEL CENTRE 

 

Actuació en general: 

 D'acord amb l'art. 28 del Decret 39/2008, quan les situacions a què es 

refereixen els annexos 1, 2, 3 i 4 es produïsquen fora del centre, s'aplicaran de 

forma general els mateixos protocols d'actuació. 

 

Actuació específica davant una situació de violència de gènere fóra del centre: 

1. En general, es seguirà el procediment de l'annex 4. 

2. Si la persona agredida és menor i es considera que existeix desprotecció, es 

podrà utilitzar el Full de Notificació i el procediment de comunicació de 

l'Ordre 1/2010 (vegeu supra annex 3). 

3. Davant la situació descrita en el punt anterior, la comunicació a la família 

només es realitzarà després d’haver-ho comunicat al Ministeri Fiscal, a la 

Inspecció Educativa i al Registre Central que s'atindran al descrit en 6.b i 6.c 

de l'annex 4. 

 

Procediment davant actes vandàlics, agressions, baralles, consum i tràfic de 

substàncies perjudicials per a la salut en l'entorn escolar: 

1. La direcció del centre realitzarà la comunicació de la situació a les Forces de 

Seguretat de l'Estat. 

2. Arreplegarà les incidències en la fitxa Informe sobre l'entorn escolar,23 

que remetrà posteriorment a la Direcció General de Política Educativa de la 

Conselleria d'Educació mitjançant el correu electrònic: convivencia@gva.es  

3. La Direcció General de Política Educativa remetrà l'informe a la Delegació 

del Govern, a través de l'Àrea de l'Alta Inspecció d'Educació.  

4. La Delegació del Govern informarà la Direcció General de Política 

Educativa de les accions que es duguen a terme en relació amb l'incident.  

5. La Direcció General de Política Educativa, al seu torn, informarà el centre 

interessat i la respectiva direcció territorial d'educació sobre els casos en 

qüestió.   

                                                        
23 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf 

http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf
mailto:convivencia@gva.es
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf
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ANNEX 7  

SUBSTÀNCIES ADDICTIVES 

 

Incorporem en aquest annex enllaços als protocols i documents disponibles en l'àmbit 

del PREVI per a casos excepcionals d’alteració de la convivència relacionats amb el 

consum i/o sovinteig de drogues: 

 Protocol de detecció24 

 Model d’actuació25 

 Programa d’intervenció26 

 Protocol d’actuació conjunta Educació-UPCS27 

 Direccions de les distintes UPCs de la Comunitat Valenciana28 

  

                                                        
24 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_deteccion.pdf 
25 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/modelo_actuacion.pdf 
26 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/programa_intervencion.pdf 
27 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_educacion_UPC.pdf 
28 http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/upcs.pdf 

http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_deteccion.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/modelo_actuacion.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/programa_intervencion.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_educacion_UPC.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/es/upcs.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_deteccion.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/modelo_actuacion.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/programa_intervencion.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_educacion_UPC.pdf
http://www.ceice.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/upcs.pdf
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13. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 
 

13.1. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN: 

 

CONSELL ESCOLAR:29 

 

Composició i comissions: 

1. El Consell Escolar és l'òrgan propi de participació en el govern del centre dels 

diferents sectors de la comunitat educativa. 

2. El Consell Escolar estarà integrat per: 

a) El director/a del centre, que es el seu president. 

b) El secretari/a del centre, que actua com a secretari del Consell Escolar, 

amb veu però sense vot. 

c) 1 cap d’estudis. 

d) 1 regidor o representant de l'Ajuntament. 

e) 7 representants del professorat triats pel claustre.  

f) 7 representants de l’alumnat triats pels alumnes. 

g) 1 representant del PAS triat pel PAS. 

3. Comissions:30 

En el si del Consell Escolar del centre es constituiran, almenys, les següents 

comissions: 

a) una comissió econòmica integrada, almenys, pel director/a, el secretari/a 

del centre, com a responsable de la comptabilitat, 2 professors/es i 2 

alumnes. Les seues reunions es realitzaran amb periodicitat trimestral. 

b) una comissió de convivència, que, com ja s'ha determinat en el punt 6.1. 

d'aquest reglament, estarà integrada, almenys, pel director/a, 2 

professors/es i 2 alumnes. Les seues reunions es realitzaran amb 

periodicitat trimestral. 

 

Competències:31 

a) Avaluar el reglament de règim intern, el pla de convivència i el projecte 

educatiu del centre.  

b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les 

competències del claustre, en relació amb la planificació i organització 

docent. 

c) Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció 

presentats pels candidats.  

d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la 

present Llei Orgànica estableix. Ser informat del nomenament i 

cessament dels altres membres de l'equip directiu. Proposar, si escau, 

previ acord dels seus membres adoptat per majoria de dos terços, la 

revocació del nomenament del director.  

e) Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetlar perquè s'atinguen 

                                                        
29 Decret 90/1986, art.12: http://www.docv.gva.es/datos/1986/07/30/pdf/1986_806834.pdf (DOGV 

30.07.1986). 
30Decret 234/1997, arts. 65 y 66: http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf (DOGV 

08.09.1997). 
31 LOE/LOMCE text consolidat, art. 127: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-

consolidado.pdf 

 

http://www.docv.gva.es/datos/1986/07/30/pdf/1986_806834.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1986/07/30/pdf/1986_806834.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1986/07/30/pdf/1986_806834.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel 

director corresponguen a conductes de l'alumnat que perjudiquen 

greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instàncies de 

pares, mares o tutors/es legals, podrà revisar la decisió adoptada i 

proposar, si escau, les mesures oportunes.  

f) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència al centre, 

la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació 

per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social.  

g) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l'equip 

escolar i informar, si escau, l'obtenció de recursos complementaris.  

h) Informar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i 

culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i 

organismes.  

i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del 

rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en 

les quals participe el centre.  

j) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de 

l'administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora 

de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes 

relacionats amb la qualitat de la mateixa.  

k) Qualsevol que li siga atribuïda per l'administració educativa.  

 

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS:32 

 

Composició: 

1. El Claustre de professors és l'òrgan propi de participació del professorat en el 

govern del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si 

escau, decidir sobre tots els aspectes educatius del centre.  

2. El Claustre serà presidit pel director i estarà integrat per la totalitat dels 

professors que presten servei al centre. 

 

Competències: 

 

El Claustre de professors tindrà les següents competències: 

a) Formular a l'equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l'elaboració del 

projecte educatiu i de la programació general anual del centre. 

b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i de tots els aspectes educatius del 

projecte educatiu i de la programació general anual del centre. 

c) Fixar els criteris referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels 

alumnes. 

d) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la recerca pedagògica i 

en el de la formació del professorat del centre. 

e) Triar els seus representants en el Consell Escolar i participar en la selecció del 

director en els termes establerts per la legislació vigent.  

f) Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats.  
 

                                                        
32LOE/LOMCE text consolidat, arts. 128 y 129.  
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g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment 

escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participe 

el centre.  

h) Informar les normes d'organització i funcionament del centre. 

i) Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i 

vetlar perquè aquestes s'atinguen a la normativa vigent.  

j) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència al centre.  

k) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per l'administració educativa o 

per les respectives normes d'organització i funcionament. 

 

13.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT:33 

 

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS: 

 

Composició: 

1. Els departaments didàctics són els òrgans bàsics, conformats com a equip de 

treball, encarregats d'organitzar i desenvolupar els ensenyaments i activitats 

pròpies de cadascun dels idiomes que s'imparteixen a una escola oficial 

d'idiomes.  

2. A l'Escola Oficial d'Idiomes de València existeixen actualment 10 departaments 

didàctics: Alemany, Àrab, Xinés, Espanyol per a estrangers, Francés, Anglés, 

Italià, Portugués, Rus i Valencià. Cada departament inclou tot el professorat que 

imparteix classe d'aquest idioma, ja siga a la pròpia escola o als aularis 

dependents de la mateixa. 

 

Funcions: 

 

1. Els departaments didàctics desenvoluparan les següents funcions: 

a) Formular propostes a l'equip directiu i al claustre relatives a l'elaboració del 

projecte educatiu, la programació general anual, el reglament de règim interior, 

el pla de convivència i el projecte de gestió del centre.  

b) Elaborar, abans del començament del curs acadèmic, la programació didàctica 

dels ensenyaments corresponents a cadascun dels idiomes, sota la coordinació i 

direcció del/de la cap de departament i d'acord amb les directrius generals 

establertes per la comissió de coordinació pedagògica.  

c) Promoure la recerca educativa i proposar activitats de perfeccionament dels seus 

membres, necessàries per a actualitzar la metodologia i la pràctica didàctica.  

d) Fomentar la participació del professorat, juntament amb la coordinació TIC del 

centre, per a la implantació i aplicació de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació en la docència i en l'aprenentatge.  

e) Organitzar i realitzar activitats extraescolars i complementàries en col·laboració 

amb la direcció d'estudis. En qualsevol cas, hauran d'estar arreplegades en la 

programació general anual i aprovades pel Consell Escolar.  

f) Efectuar el seguiment del desenvolupament de la programació, i la seua 

modificació quan es precise; així com elaborar, al final del curs acadèmic, una 

memòria, en la qual s'avalue, entre d’altres, el desenvolupament de la 

                                                        
33 ORDRE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, arts. 4-8: 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/25/pdf/2013_9190.pdf(DOGV 25.09.2013). 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/25/pdf/2013_9190.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/25/pdf/2013_9190.pdf
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programació didàctica i els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat, i 

s'incloguen propostes de millora.  

g) Promoure, organitzar i impartir cursos formatius, específics o monogràfics 

autoritzats.  

h) Elaborar tècniques i estratègies que fomenten l'autoaprenentatge de l'alumnat. 

i) Elaborar i estandarditzar, sota la coordinació de la direcció del departament, 

criteris comuns tant respecte a l'elaboració i desenvolupament de la programació 

didàctica com respecte a la metodologia i avaluació de l'idioma, d'acord amb les 

directrius generals establertes per la comissió de coordinació pedagògica.  

j) Organitzar i realitzar les proves d'avaluació, així com les proves de nivell i de 

diagnòstic que corresponguen.  

k) Mantenir actualitzada la informació del departament, perquè puga ser consultada 

en la pàgina web de l'escola. Cada cap de departament haurà de revisar la 

informació corresponent al seu departament, en coordinació amb la vicedirecció, 

la direcció d'estudis i el secretari/a del centre.  

l) Elaborar i mantenir actualitzat l'inventari del departament al centre i als aularis. 

m) Col·laborar en el procés de validació de la prova de certificació, així com 

analitzar les proves elaborades pel departament amb la finalitat de valorar els 

resultats obtinguts i introduir-hi les millores que es consideren oportunes.  

n) Participar en les sessions d'estandardització de criteris d'avaluació a aplicar en la 

prova de certificació.  

o) Intervenir en els processos de revisió i de reclamació de qualificacions parcials o 

finals estimades incorrectes.  

p) Proposar iniciatives de formació i perfeccionament, a través de la coordinació de 

formació, a la direcció del centre, al servei de formació del professorat i al 

CEFIRE de València.  

q) Qualsevol altra funció que li siga atribuïda per la Conselleria d'Educació. 

 

2. Amb caràcter general, els membres dels departaments didàctics es reuniran a la seu 

de l'escola oficial d'idiomes, almenys, una vegada al mes. Les reunions es 

convocaran en un horari que possibilite l'assistència de tot el professorat. 

L’assistència serà obligatòria. Els acords adoptats quedaran reflectits en un acta, que 

serà redactada i custodiada per la direcció del departament. 

3. La direcció del departament didàctic serà exercida, per un període de quatre cursos 

acadèmics, per un professor/a amb destinació definitiva a l'escola que pertanga al 

cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.  

4. Quan a un departament hi haja més d'un professor/a pertanyent al cos de catedràtics 

d'escoles oficials d'idiomes, la direcció del mateix serà exercida pel de major 

antiguitat. En cas que concórrega la mateixa antiguitat en el cos, la designació 

correspondrà a la direcció de l'escola oficial d'idiomes, una vegada escoltat el 

departament.  

5. Als departaments didàctics on no hi haja cap professor/a pertanyent al cos de 

catedràtics, o els que hi haja renuncien expressament al seu dret, el director/a del 

centre, escoltat el departament, designarà un professor/a - preferentment amb 

destinació definitiva al centre - per a exercir la direcció de departament. 
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Direcció del departament didàctic: 
 

Competències: 

a) Coordinar i redactar la programació didàctica de l'idioma corresponent, així 

com la memòria final de curs.  

b) Dirigir i coordinar les activitats acadèmiques del departament.  

c) Convocar i presidir les reunions ordinàries del departament i les que, amb 

caràcter extraordinari, calguera celebrar.  

d) Elaborar i donar a conéixer a l'alumnat la informació relativa a la 

programació, amb especial referència als objectius, continguts i als criteris 

d'avaluació. Aquesta informació estarà a la disposició de l'alumnat per a la 

seua consulta al departament i en la pàgina web de l'escola. Comprendrà, 

almenys, la distribució seqüencial del currículum al llarg del curs, així com 

referència explícita als materials a utilitzar.  

e) Vetlar pel compliment de la programació didàctica del departament i la 

correcta aplicació dels criteris d'avaluació.  

f) Atendre a l'adquisició i al manteniment del material i de l'equipament 

específic assignat al departament amb vista al seu millor aprofitament.  

g) Promoure l'avaluació de la pràctica docent del seu departament i dels 

diferents projectes i activitats del mateix.  

h) Col·laborar en les avaluacions que sobre el funcionament i les activitats de 

l'escola oficial d'idiomes promoguen els seus òrgans de govern o la 

Conselleria d'Educació.   

i) Vetlar per la comprovació de les qualificacions abans de la signatura i 

publicació de les actes d'avaluació.  

j) Garantir l'actualització de l'inventari del departament al centre i als aularis. 

k) Proporcionar la informació que li siga sol·licitada per l'equip directiu o 

òrgans col·legiats. 

l) Orientar el professorat que s'incorpore per primera vegada al departament de 

l'escola en el compliment de la seua tasca.  

m) Gestionar, en col·laboració amb la vicedirecció del centre, la sol·licitud 

d'assistents lingüístics, i ajudar-los, si escau, en el procés d'integració a 

l'escola. 

n) Mantenir revisada i actualitzada, en coordinació amb la direcció d'estudis i la 

vicedirecció del centre, la informació del departament en la web i en els 

taulers d'anuncis generals, així com atendre el correu electrònic oficial del 

departament. 

o) Col·laborar amb l’equip directiu en l’actualització i implementació del 

projecte d’imatge corporativa del centre. 

p) Representar el departament en la comissió de coordinació pedagògica i en 

les sessions d'unificació de criteris d'avaluació de la prova de certificació, 

sempre que així es determine.  

q) Informar els components del departament dels acords aconseguits en la 

comissió de coordinació pedagògica.  

r) La direcció del departament vetlarà perquè els acords presos en el mateix 

s'ajusten a la normativa vigent i siguen conseqüència de les decisions 

adoptades per l'equip directiu en l'àmbit de les seues competències. 
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COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (COCOPE): 

 

Composició: 

La comissió de coordinació pedagògica estarà integrada pel director/a de 

l'escola, que exercirà la presidència, la direcció d'estudis i les direccions dels 

departaments didàctics. Actuarà com a secretari/a, el/la cap de departament de 

menor edat. Correspondrà a aquest últim alçar les actes de les sessions. Podrà, 

no obstant això, optar-se, de comú acord, perquè cada vegada redacte l'acta 

un/una cap de departament diferent. 

 

Competències: 

 

La comissió de coordinació pedagògica tindrà les següents competències: 

a) Analitzar, des del punt de vista educatiu, el context cultural i 

sociolingüístic de l'escola d'idiomes, a fi de proposar a l'equip directiu el 

projecte lingüístic per a la seua inclusió en el projecte educatiu de centre. 

b) Analitzar i informar el claustre sobre la coherència entre el projecte 

educatiu del centre, els nivells impartits i la metodologia utilitzada, la 

programació general anual i el conjunt de mesures d'atenció a la 

diversitat adoptades, proposant possibles modificacions. 

c) Establir directrius generals quant a l'elaboració i revisió de les 

programacions didàctiques i memòries dels departaments, així com quant 

a les coordinacions de departament i l'atenció a l'alumnat. 

d) Promoure i col·laborar amb la direcció del centre i la coordinació de 

formació en activitats de formació del professorat. 

e) Proposar el calendari de les proves d'avaluació contínua i de les proves 

finals dels cursos no conduents a certificació. 

f) Elaborar la proposta de criteris pedagògics per a la confecció dels horaris 

del centre. 

g) Vetlar pel compliment de les directrius proposades per l'administració 

educativa per a la realització de la prova de certificació, i vetlar per la 

seua confidencialitat.  

h) Fomentar l'avaluació i la participació en les activitats i projectes que 

realitze l'escola o l'administració educativa.  

i) La comissió de coordinació pedagògica es reunirà amb una periodicitat 

d’almenys, una vegada per trimestre.  

 

COORDINACIONS DE DEPARTAMENT: 

 

1. Les escoles oficials d'idiomes disposaran de coordinacions al servei dels 

departaments didàctics. Col·laboraran amb la direcció de departament i es 

dedicaran a la coordinació dels diferents nivells o cicles. S'assignaran entre els 

membres del departament que opten a elles. Correspon a la direcció del centre, a 

proposta de la direcció del departament, la seua designació i la determinació de 

les seues funcions. 

2. Es podrà designar, per a cada departament i escola, un màxim de cinc 

coordinacions de cicle o nivell, incloses totes les modalitats d'ensenyaments 

existents, d'acord amb la següent proporció: 
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 135 o més grups, fins a 5 coordinacions. 

 De 105 a 134, fins a 4. 

 De 75 a 104, fins a 3. 

 De 45 a 74, fins a 2. 

 De 15 a 44, fins a 1. 

3. Cada aulari contarà, a més, amb una coordinació d'aulari que serà proposada per 

la direcció del centre. 

 

COORDINACIONS DE CENTRE: 

 

Són coordinacions de centre aquelles que, atés el seu caràcter transversal, afecten la 

totalitat del centre docent i s'introdueixen amb la finalitat de redundar en benefici del 

mateix: 

1. Coordinació TIC: 

A cada escola oficial d'idiomes existirà una coordinació de les tecnologies de la 

informació i comunicació (TIC) aplicades a l'aprenentatge. El nomenament 

s'efectuarà, a proposta de la direcció, entre els funcionaris docents en servei 

actiu i, preferentment, amb destinació definitiva al centre o, en defecte d'això, 

entre els docents no definitius que tinguen la formació i la disponibilitat 

adequada. Es beneficiarà d'una reducció d'1 grup. Treballarà en coordinació amb 

la direcció, la vicedirecció i la coordinació de formació del centre, fent i 

arreplegant propostes de cursos TIC i suggeriments de millora per al PAF, 

col·laborant en tasques de gestió de les aules Moodle i proporcionant 

assessorament tecnològic al professorat.  

2. Coordinació de formació del centre: 

Serà designada per la direcció. En coordinació amb la direcció del centre i amb 

la coordinació TIC, vetlarà pel bon funcionament del PAF (Pla Anual de 

Formació), fent o arreplegant propostes de nous cursos i suggeriments de 

millora, i encarregant-se de la gestió burocràtica que comporta (alta del PAF, 

subvencions, control d'assistència, actes, etc.). 

 

13.3. EQUIP DIRECTIU I ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN:34 

 

EQUIP DIRECTIU: 

 

1. L'equip directiu de l'Escola Oficial d'Idiomes de València estarà integrat pel 

director/a, el vicedirector/a, els/les dos caps d'estudis, el secretari/ària i el 

vicesecretari/ària. 

2. L'equip directiu treballarà de forma coordinada en el compliment de les seues 

funcions, d'acord amb les instruccions del director/a i les funcions específiques 

legalment establertes.   

3. El director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al Consell Escolar, 

proposarà a l'administració educativa el nomenament o cessament dels diferents 

càrrecs, que seran designats entre els professors amb destinació definitiva al centre.  

4. Tots els membres de l'equip directiu cessaran en les seues funcions al final de cada 

mandat o quan es produïsca el cessament del director/a.  

5. Les administracions educatives afavoriran l'exercici de la funció directiva als centres 

                                                        
34LOE/LOMCE text consolidat, arts. 131-133: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-

consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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docents, mitjançant l'adopció de mesures que permeten millorar l'actuació dels 

equips directius en relació amb el personal i els recursos materials i mitjançant 

l'organització de programes i cursos de formació.  

 

DIRECTOR 

 

Competències: 

 

D'acord amb la normativa vigent són competències del director: 
1. Ostentar la representació del centre, representar l'administració educativa en el 

mateix i fer arribar a aquesta els plantejaments, aspiracions i necessitats de la 

comunitat educativa.  

2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les 

competències atribuïdes al Claustre i al Consell Escolar.  

3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar 

plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. En 

aquest sentit, presentarà un Pla Anual de Formació del centre que inclourà 

diverses accions formatives per al professorat.  

4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.  

5. Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre.  

6. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels 

conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguen als alumnes, 

en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències 

atribuïdes al Consell Escolar.   

7. Impulsar la col·laboració amb les famílies de l'alumnat menor, amb institucions i 

amb organismes que faciliten la relació del centre amb l'entorn, i fomentar un 

clima escolar que afavorisca l'estudi i el desenvolupament d’actuacions que 

propicien una formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 

8. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions 

externes i en l'avaluació del professorat.  

9. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del 

Claustre del centre i executar els acords adoptats, en l'àmbit de les seues 

competències.  

10. Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministraments, així com 

autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre, ordenar els 

pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, d'acord amb 

el que establisquen les administracions educatives.  

11. Proposar a l'administració educativa el nomenament i cessament dels membres 

de l'equip directiu, prèvia informació al Claustre i al Consell Escolar del centre.  

12. Aprovar el projecte educatiu (currículums) i les normes d'organització, 

funcionament i convivència (reglament de règim interior i pla de convivència). 

13. Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les 

competències del Claustre en relació amb la planificació i organització docent.  

14. Aprovar l'obtenció de recursos complementaris (art. 122.3 de la Llei Orgànica). 

15. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals,  
 

amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

16. Qualsevol altra competència que li siga encomanada per l'administració 

educativa. 

 

També s'ocuparà, entre d’altres funcions, de: 
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a) Supervisar i coordinar la tasca de l'equip directiu.  

b) Mantenir el Claustre i el Consell Escolar al dia de la situació del centre i de les 

actuacions dutes a terme per l'equip directiu en els diferents àmbits de gestió, 

mitjançant informes trimestrals.  

c) Elaborar, actualitzar i implementar, amb la col·laboració de l'equip directiu, el 

reglament de règim interior i el pla de convivència del centre.  

d) Supervisar i actualitzar el projecte d'imatge corporativa del centre i promoure la 

seua aplicació, en coordinació amb l'equip directiu.  

e) Coordinar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar 

en exercici de les seues respectives atribucions.  

f) Garantir i facilitar el dret de reunió dels diferents sectors de la comunitat 

educativa. 

g) Promoure, en coordinació amb la vicedirecció, la participació en projectes 

europeus. 

h) Promoure amb l'equip directiu l'ús del valencià al centre. 

 

Selecció: 

1. La selecció del director/a es realitzarà mitjançant un procés en el qual 

participaran la comunitat educativa i l'administració educativa.  

2. S'efectuarà mitjançant concurs de mèrits entre professors/es funcionaris de 

carrera que impartisquen algun dels ensenyaments assignats al centre.  

3. S’atendrá als principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.  

4. S'ajustarà als requisits i procediments específics establerts per la normativa 

vigent en cada convocatòria (arts. 135-137 de la Llei Orgànica). 

 

VICEDIRECTOR/A:35 

 

Competències: 

1. Substituir el director/a en cas d'absència o malaltia.  

2. Organitzar els actes acadèmics conjuntament amb el/la cap d’estudis i d'acord 

amb les orientacions del director/a.  

3. Coordinar, juntament amb la direcció d'estudis i les direccions de departament 

corresponents, la realització d'activitats culturals, d'acord amb les directrius 

aprovades pel Consell Escolar i seguint el protocol d'activitats culturals del 

centre.  

4. Promoure i impulsar la renovació de la pàgina web del centre. 

5. Gestionar i mantenir actualitzada la informació de la pàgina web, en coordinació 

amb la direcció d'estudis, el secretari/ària del centre i les direccions dels 

departaments. A aquestes últimes competeix la revisió de la informació 

publicada corresponent als seus respectius departaments.  

6. Gestionar i actualitzar les diferents aplicacions específicament dissenyades i 

posades a la disposició de l'alumnat en la pàgina web del centre: el banc virtual 

de llibres, l'aplicació de permutes online, etc. 

7. Gestionar els aspectes relatius a la implementació, actualització i difusió del Pla 

d'autoprotecció, incloent la coordinació d'emergències de totes les activitats 

empresarials, l'organització d'un simulacre anual d'evacuació i tallers pràctics de 

formació per al personal del centre.  

                                                        
35La referència jurídica bàsica per als òrgans unipersonals diferents del director/a és el Decret 234/1997 

(DOGV 08.09.1997): http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf 

http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
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8. Gestionar, en col·laboració amb el coordinador TIC del centre, les aules Moodle 

del professorat.  

9. Supervisar la gestió de la biblioteca del centre, situada a la 1ª planta de l'edifici. 

10. Promoure i gestionar, en coordinació amb el professorat tutor voluntari, 

l'acolliment d'estudiants del pràcticum del màster de professorat de secundària, 

així com d'alumnes en pràctiques de l'ADEIT.  

11. Promoure i gestionar, en coordinació amb les direccions de departament i en el 

marc de programes europeus com el programa Erasmus, l'acolliment d'estudiants 

estrangers que col·laboren amb els departaments en qualitat d'assistents 

lingüístics.  

12. Promoure i gestionar, en coordinació amb la direcció del centre, la participació 

en projectes europeus.  

13. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del reglament de 

règim interior i del pla de convivència del centre.  

14. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del projecte 

d'imatge corporativa del centre.  

15. Vetlar, juntament amb el/la cap d’estudis, pel compliment de les especificacions 

del pla de normalització lingüística referent a l'ús del valencià. 

16. Qualsevol altra funció que li siga encomanada pel director/a, dins del seu àmbit 

de competències. 

 

CAPS D’ESTUDIS:  

 

Competències: 

1. Confeccionar els horaris acadèmics dels departaments i del professorat, d'acord 

amb l'horari general del centre i la disponibilitat d'espais, i vetlar pel seu 

compliment.  

2. Coordinar i vetlar per la realització de les activitats de tutoria i hores 

complementàries del professorat.  

3. Realitzar el control d'assistència del professorat, actualitzar la informació 

d'absències i gestionar la documentació de baixes i substitucions.  

4. Coordinar, juntament amb la vicedirecció i les direccions de departament, la 

realització d'activitats culturals, d'acord amb les directrius aprovades pel Consell 

Escolar i el protocol d'activitats culturals del centre.  

5. Actualitzar cada any la circular d'inici de curs per a l'alumnat i el dossier per al 

professorat amb tota la informació inicial necessària (calendaris, protocols, etc.).  

6. Coordinar el treball de les direccions de departament i convocar les reunions de 

la Comissió de Coordinació Pedagògica.  

7. Adoptar, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent, decisions 

orientades a garantir l'atenció a la diversitat (Ordre del 14 de març de 2005, 

DOGV 14/03/2005).36  

8. Organitzar els actes acadèmics conjuntament amb la vicedirecció i d'acord amb 

les orientacions del director/a.  

9. Gestionar la reserva i assignació d’espais disponibles per a qualsevol activitat 

que es vaja a desenvolupar al centre i vetlar per l'aprofitament òptim de tots els 

recursos didàctics del mateix.  

10. Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar, 

especialment de l'alumnat, facilitant i orientant la seua organització i recolzant el 

                                                        
36 http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf  

http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/04/14/pdf/2005_3780.pdf
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treball dels delegats.  

11. Gestionar, seguint les directrius del director/a i en coordinació amb les 

direccions de departament, els procediments de revisió i reclamació de 

qualificacions (arts. 4, 5, 18 i 19 de l'Ordre 32/2011 de 20 de desembre, DOGV 

28.12.2011).37   

12. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del reglament de 

règim interior i del pla de convivència del centre.  

13. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del projecte 

d'imatge corporativa del centre.  

14. Participar en l'elaboració de la proposta de programació general anual, 

juntament amb la resta de l'equip directiu.  

15. Col·laborar amb la vicedirecció en l'actualització de la informació de la pàgina 

web del centre en l'àmbit de les activitats acadèmiques: docents i culturals.  

16. Vetlar juntament amb el vicedirector/a pel compliment de les especificacions del 

pla de normalització lingüística referent a l'ús del valencià.  

17. Qualsevol altra funció que li siga encomanada pel director/a, dins del seu àmbit 

de competències. 

 

SECRETARI/ÀRIA: 

 

Competències: 

1. Ordenar tot el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius 

del director/a. 

2. Organitzar i gestionar tot el procés de matrícula del centre, de manera 

coordinada amb la resta de l'equip directiu. 

3. Actuar com a secretari/ària dels òrgans de govern col·legiats del centre, amb veu 

però sense vot. Estendrà acta de les sessions del Consell Escolar, donant fe dels 

acords amb el vist-i-plau del director/a. 

4. Diligenciar tot el procés d'arxiu del centre, custodiant els expedients acadèmics i 

tots els documents oficials que siguen generats (llibres d'actes, PGA, registres 

d'entrada i eixida, etc.) i vetlant per la seua adequada organització. 

5. Expedir les certificacions que requerisquen les autoritats i els interessats o els 

seus representants legals en la llengua oficial que sol·liciten. 

6. Realitzar l'inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat, amb la 

col·laboració de les direccions de departament. 

7. Vetlar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes. 

8. Exercir la direcció del personal d'administració i de serveis adscrit al centre, de 

conformitat amb les directrius del director/a. 

9. Elaborar el projecte de pressupost anual del centre. 

10. Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les directrius del 

director/a, segons el pressupost aprovat pel Consell Escolar.  

11. Realitzar la comptabilitat del centre i rendir comptes davant el Consell Escolar. 

12. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del reglament de 

règim interior i del pla de convivència del centre. 

13. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del projecte 

d'imatge corporativa del centre. 

14. Participar en l'elaboració de la proposta de programació general anual, 

juntament amb la resta de l'equip directiu. 

                                                        
37 http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf
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15. Col·laborar amb la vicedirecció en l'actualització de la informació de la pàgina 

web del centre en l'àmbit de la informació administrativa. 

16. Vetlar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística 

referent a l'ús administratiu del valencià. 

17. Qualsevol altra funció que li encomane el director/a, dins del seu àmbit de 

competència. 

 

VICESECRETARI/ÀRIA: 

 

Competències: 

1. Col·laborar amb el secretari/a en l'ordenament i compliment del règim 

administratiu del centre.  

2. Col·laborar amb el secretari/a en l'organització i gestió del procés de matrícula 

del centre.  

3. Estendre acta de les sessions del Claustre amb el vist-i-plau del director/a. 

4. Col·laborar amb el secretari/a en l'ordenament de tot el procés d'arxiu del centre 

i custòdia dels expedients acadèmics i documents oficials generats (llibres 

d'actes, PGA, registres d'entrada i eixida, etc.), vetlant per l’adecuada 

organització dels mateixos.  

5. Col·laborar amb el secretari/a en el manteniment material del centre en tots els 

seus aspectes.  

6. Col·laborar amb la vicedirecció en l'actualització de la informació de la pàgina 

web del centre en l'àmbit de la informació administrativa.  

7. Donar a conéixer i difondre suficientment a tota la comunitat educativa la 

informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d'interès general o 

professional que arribe al centre.  

8. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del reglament de 

règim interior i del pla de convivència del centre. 

9. Col·laborar amb el director/a en l'actualització i implementació del projecte 

d'imatge corporativa del centre.  

10. Vetlar, juntament amb el secretari/ària, pel compliment de les especificacions 

del pla de normalització lingüística referent a l'ús administratiu del valencià. 

11. Totes les altres funcions del secretari/ària del centre en absència d'aquest. 

12. Qualsevol altra funció que li encomane el director/a, dins del seu àmbit de 

competències. 

 

13.4. PROFESSORAT:38 

 

Funcions: 

 

Són funcions del professorat, entre d’altres, les següents: 
 

1. Programar i ensenyar l'idioma, cursos i nivells que tinguen assignats.  

2. Avaluar el procés d'aprenentatge de l'alumnat, així com els processos 

d'ensenyament.  

3. Exercir la tutoria de l'alumnat, la direcció i l'orientació del seu aprenentatge i el 

suport en el seu procés educatiu.  

4. Promoure, organitzar i participar en les activitats culturals, dins o fora del 

recinte educatiu, programades pel centre.  

                                                        
38 LOE/LOMCE text consolidat, art. 91. 
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5. Contribuir al fet que les activitats del centre es desenvolupen en un clima de 

respecte, tolerància, participació i llibertat per a fomentar en l'alumnat els valors 

de la ciutadania democràtica.  

6. Informar periòdicament les famílies de menors sobre el procés d'aprenentatge 

dels seus fills/es.  

7. Coordinar les activitats docents, de gestió i direcció que els siguen 

encomanades. 

8. Participar en l'activitat general del centre.  

9. Participar en els plans d'avaluació que determinen les administracions 

educatives o els propis centres.  

10. Fer recerca, experimentar i millorar continuament els processos d'ensenyament 

corresponents. 

 
 

 


