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1. EL CENTRE DOCENT.  

 

 1.1. L’ ENTORN: ASPECTES SIGNIFICATIUS. 

  Els centres educatius es veuen influïts necessàriament pel seu entorn, del qual obté 

continguts culturals, valors i tota mena d’elements geogràfics que el condicionen. Resulta per tant 

prioritari analitzar les possibilitats de l’entorn i entendre l’ institut com una institució emmarcada 

activament en una realitat social, cultural i lingüística concreta. 

 El nostre centre està situat en un barri nou de Castelló de la Plana, fruit de l’expansió de la 

ciutat cap a la Universitat Jaume I, articulat a partir d’un nou eix de comunicació que enllaça la ciutat 

amb el campus universitari, al costat del Centre d’Ensenyament Infantil i de Primària “Manel Garcia i 

Grau” i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló i prop del riu Sec de Castelló, en una zona envoltada de 

parcs i instal·lacions esportives públiques. També tenim prop l’estació de trens de Castelló i disposem 

a pocs metres d’una estació del servei municipal de bicicletes. 

 L’actual ubicació del centre és recent. Des de la seua creació la història del centre s’ha 

caracteritzat per la seua provisionalitat fins la seua ubicació actual, la definitiva, el curs 2010-2011. El 

centre es va crear el curs 2000-2001 i es va ubicar provisionalment a les instal·lacions del recinte 

“Penyeta Roja” de Castelló. Al curs següent es produí el trasllat a les instal·lacions de l’antic Quarter 

Militar “Tetuán XIV”, una nova ubicació provisional que es va allargar 9 cursos, fins el trasllat definitiu 

a l’actual ubicació durant l’estiu de 2010. Al llarg del període 2000-2010 el centre es caracteritzà per 

la provisionalitat, el que afectà la dinàmica del centre en aspectes com la definició del seu Projecte 

Educatiu o la manca de recursos. 

 Inicialment el centre rebia el nom provisional d’IES “Nº 10”, fins l’any 2005, quan el Consell 

Escolar Municipal aprovà el nou i definitiu nom d’IES “Bovalar”, circumstància que va ser publicada al 

DOGV del 14 d’abril de 2005, segons l’ordre de 14 de febrer del mateix any. 

 

 Una de les circumstàncies més importants i distintives del centre és la seua consideració com 

a Centre d’Acció Educativa Especial (CAES), a partir de la Resolució de 4 de novembre de 2001 de la 

Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i 

Educació, publicada en el DOGV el 21 de novembre de 2001, circumstància que li atorga un caràcter 

especial centrat en l’atenció d’un alumnat amb una situació social i familiar precària. 

 

 En aquest sentit l’alumnat del centre prové d’un sector de la ciutat de Castelló caracteritzat 

per un nivell sociocultural mitjà i baix, amb algunes borses de pobresa i analfabetisme, que 
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determinen el caràcter general del procés educatiu que hi desenvolupem, amb una important 

presència de població immigrant que hi ha arribat en busca de treball i de l’arrelament definitiu a 

Castelló. Aquesta zona, doncs, és susceptible de millores en els aspectes relacionats amb la integració 

de minories ètniques i culturals, el coneixement de l’entorn i la difusió de valors relacionats amb la 

tolerància i la convivència. Un percentatge significatiu de l’alumnat prové de famílies integrades en els 

barris, treballadors en actiu, nivell sociocultural i econòmic baix i aturats. 

 Al mateix temps, des del curs 2010-2011 s’han incorporat al centre alumnes procedents de la 

localitat veïna de Borriol a l’acabar la seua etapa d’Educació Primària i que tradicionalment havien 

segut derivats a altres centres de la ciutat de Castelló. Aquesta circumstància fa que part de l’alumnat 

vinga al centre amb el servei de transport escolar, concretament els procedents del barri més allunyat 

i els de Borriol. 

 D’aquesta forma, el nostre alumnat es caracteritza per la seua diversitat. En els últims anys a 

la ciutat de Castelló, i concretament als seus barris més perifèrics, s’han produït un seguit de canvis  i 

alteracions en la composició social i econòmica tradicional que han acabat conformant una nova 

realitat en la que és destacable la presència de la població d’origen estranger, una població 

normalment amb problemes de consolidació social i econòmica. Tot plegat ha produït una 

transformació del mapa de les necessitats d’atenció del centre quant a la compensació de desigualtats 

educatives.  

 La incorporació d’aquests nous grups socials ha estat i és encara avui en dia progressiva, 

motiu pel qual l’adaptació que el centre ha de fer a aquesta nova realitat sociocultural ha de ser també 

progressiva i caracteritzada per la recerca constant d’estratègies que donen resposta a una realitat 

variada i dinàmica tant des del punt de vista general de la societat com del particular del nostre 

alumnat. 

 Concretament l’IES Bovalar recull un elevat nombre d’alumnat immigrant, procedent 

principalment dels països d’Europa de l’Est i del Magrib, tot i que també d’altres zones com Amèrica 

Llatina o Xina. 

ALUMNES ESTRANGERS CURS 2014-2015 

 

PAÍS NOMBRE D’ALUMNES 

ALGÈRIA 6 

ARGENTINA 3 

BRASIL 4 

XINA 4 

COLOMBIA 3 

EL SALVADOR 1 
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EQUADOR  1 

EX REPUBLICA IUGOSLAVA DE 

MACEDONIA 

1 

GUATEMALA 1 

GUINEA EQUATORIAL 2 

ITALIA 2 

MARROC 15 

NIGÈRIA 3 

PARAGUAI 1 

PERÚ 3 

REGNE UNIT, GRAN BRETANYA I 

IRLANDA DEL NORD 

2 

REPÚBLICA DOMINICANA 1 

ROMANIA 92 

RÚSIA 1 

UCRAINA 2 

XINA 6 

TOTAL: 150 

 

  El centre també recull alumnat d’ètnia gitana procedent de la ciutat de Castelló i que 

normalment han estat escolaritzats en els centres CAES d’Ensenyament Primari de Castelló, com ara 

el CEIP Sant Agustí o el CEIP Illes Columbretes. 

 Els centres d’Educació Primària adscrits a l’IES Bovalar són el CEIP Sant Agustí, el CEIP “Illes 

Columbretes”, tots dos CAES, el CEIP “Jaume I”, el CEIP Manel Garcia Grau i el CEIP “L’Hereu” de 

Borriol. També acollim alumnes del Centre d’Acollida “La Plana” del barri castellonenc de San 

Lorenzo. 

 Considerem que la resposta a aquesta realitat ha de sorgir de la societat i les diferents 

institucions que la representen, motiu pel qual el nostre projecte avarca tant la vessant educativa i 

curricular com la interinstitucional, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i guanyar en eficàcia. 

 L’alumnat de l’IES Bovalar té com a llengua vehicular majoritària el castellà, degut a la seua 

procedència tant d’altres països com d’altres regions espanyoles, tot i que una part important ha 

seguit als seus centres el Programa d’Ensenyament en Valencià, per la qual cosa es continua aquest 

programa al centre per tal de garantir lliurement l’elecció del tipus d’ensenyament que es desitja.  

 A més a més la resta de l’alumnat segueix el Pla d’Incorporació Progressiva a la llengua 

valenciana, dissenyat per l’administració valenciana a partir de la Constitució Espanyola, l’Article setè 

de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, l’Article dinou de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
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Valencià i els Articles tretze, dinou i vint-i-sis de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu 

(LOGSE). 

 

1.2.- ELEMENTS HUMANS I FÍSICS. 

  

 El nombre total d’alumnes al Centre, en el present Curs 2014-2015, és d’un total de 578, els 

qual cursen el primer i el segon cicle de l’E.S.O, PQPI i PFQB de Jardins i Vivers, i primer i segon 

curs de batxillerat. 

Aquest nombre total d’alumnes estan distribuïts de la següent forma: 

 

Curs PEV PIP Grups PEV Grups PIP Total 

Alumnes 

1er E.S.O. 153 15 5 1 168 

2on E.S.O. 100 25 4 1 125 

3er E.S.O. 82 22 3 1 104 

4t E.S.O 55 22 2 1 77 

PFQP - 11 - 1 11 

PQPI-2 - 14 - 1 14 

 

BATXILLERAT HUMANÍSTIC CIENTÍFIC TOTAL 

PRIMER 23 28 51 

SEGON 10 16 26 

 

També cal ressaltar que del total d’alumnes, 27 d’ells són alumnes  amb necessitats 

específiques de suport educatiu; 30 tenen adaptacions curriculars significatives, 5 tenen una 

educadora i 7 un  professor d’audició i llenguatge, i  23 són atesos per professorat de pedagogia 

terapèutica. A més a més   60 alumnes estan considerats per diferents raons alumnes de compensació 

educativa. 

 Personal Docent: Durant el present Curs la plantilla d’aquest Institut ha sigut de 58 persones, 

distribuïdes de la següent manera: 

 

 Filosofia................................................................................1 

 Llatí........................................................................................1 

 Professors de compensatòria..........................................1 

 Anglès ...................................................................................5 

  Ciències de la Natura ........................................................6 
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 Educació Física ...................................................................3 

 Educació Plàstica i Visual .................................................3 

 Física i Química ..................................................................2 

 Francès ..................................................................................1 

 Geografia i Història ...........................................................5 

 Llengua Castellana ..............................................................5 

 Llengua Valenciana ..............................................................5 

 Matemàtiques .......................................................................7 

 Música ....................................................................................2 

 Pedagogia terapèutica ........................................................3 

  Audició i llenguatge ............................................................ 1 

 Informàtica .......................................................................... 1 

 Orientadora .........................................................................1 

 Religió .......................................................................................1 

 Tecnologia................................................................................3 

 

Hem d’aclarir que a més a més de les assignatures que correspondrien a les especialitats dels 

docents dalt ressenyades, i que formarien les assignatures troncals del Centre, les optatives que 

imparteixen també els anteriors docents són les següents: 

 

 Informàtica 

 Francès segon idioma 

 Taller de música 

 Optativa instrumental (Castellà, valencià i matemàtiques) 

 Taller de tecnologia 

 Comunicació Audiovisual 

 Taller de disseny 

 Orientació i iniciació professional 

 Cultura clàssica 

 Laboratori de física i química 

 Laboratori de biologia i geologia. 

 Taller monogràfic 

 També ens ve dues vegades per setmana una logopeda per a tractar a aquells alumnes amb 

necessitats educatives amb problemes com ara la disfèmia, la sordesa, etc. 

Personal no docent:  Tenim només quatre persones que pertanyen al personal d’administració i 
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serveis, un dels quals és l’administrativa, una educadora d’educació especial i els altres dos els 

conserges. No tenim personal de neteja propi del centre, les 5 persones que realitzen aquesta tasca  

pertanyen a una empresa privada contractada per l’administració. 

Dependències:  El nostre centre està situat, com hem dit,  en un barri nou de Castelló de la Plana, 

fruit de l’expansió de la ciutat cap a la Universitat Jaume I, articulat a partir d’un nou eix de 

comunicació que enllaça la ciutat amb el campus universitari, té les següents dependències: 

- Aules d’ESO .................................................. 20 

- Aules Ordinàries.......................................... ... 6 

- Aules de Batxillerat......................................... 6 

- Laboratori de Física i Química 

- Laboratori de Ciències Naturals  

- Aules d’informàtica ................3 

- Aula de música.........2 

- Aula de plàstica......3 

- Aula de tecnologia......3 

- Aula d’audiovisuals 

-  Despatx direcció 

-     Despatx Secretari 

- Despatx Cap d’estudis 

-  Consergeria 

-  Sala de professors 

- Serveis per a  Adults 

- Serveis per a  alumnes ......... 6 

- Vestuaris d’educació física 

- Aules de grups petits ........3 

- Seminari d’orientació 

- Seminaris .............................13 

-  Magatzems de recursos docents ......1 

      -  Magatzem de neteja.........3 

- Magatzem d’Educació Física 

- Magatzem d’usos múltiples 

- Magatzem general..... 1 

- Primers auxilis ....1 

- Sala AMPA 

- Sala Associació Alumnes 

- Biblioteca 
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- Cantina 

- Horts  

Aquestes són les dependències que hi ha als plànols originals, però per a millorar la 

convivència del centre,  vam decidir tot el claustre de professors, com a un dels punts de millora, 

reorganitzar la distribució del centre i posar en marxa, les aules matèria. 

Fins aleshores, el centre havia assignat a cada grup una aula per tal de desenvolupar les 

diferents sessions lectives, sent els professors, els què es desplaçaven en cada una de les sessions, 

d’aula en aula. Tan sols es canviaven els alumnes d’espai-aula, quan havien de desenvolupar 

classes pràctiques d’educació física, educació plàstica i visual, tecnologia, informàtica o laboratori, 

o en cas de que el grup-classe es desdoblara, en agrupaments flexibles. 

 Les aules són un lloc d’encontre dels alumnes en els docents, on es comparteixen moltes hores 

i ha de ser un lloc agradable, que fomente l’estímul personal amb materials variats, que no 

mecanitzen l’ensenyament en un sol tipus d’activitats. És necessari crear un ambient propiciador 

de coneixements, d’apropament de tots els que la compartisen diàriament, per tal d’arribar a 

construir un grup d’individus amb metes i objectius comuns. 

Per tal d’aconseguir tot açò, hem organitzat el centre en “Aules Matèria” o “Aules 

Temàtiques”,organització que consisteix en distribuir les aules per àrees curriculars: castellà, 

valencià, matemàtiques, anglès, ciències socials, etc: Són els alumnes els que es traslladen  cada 

bloc horari, mentre que els docents els esperen a les “seues aules”.  

Amb aquest tipus de distribució dels espais es pretén: 

 Oferir als alumnes espais d’aprenentatge col·laboratius, en ambients propicis per a 

l’exploració, el descobriment i l’aprenentatge significatiu. 

 Millorar les pràctiques d’ensenyament aprofitant el potencial motivador de les TIC, com a 

potents ferramentes per a la inclusió. 

 Millorar els processos d’aprenentatge dels alumnes, tendint a equiparar les oportunitats a 

través de l’accés a la informació en múltiples formats, mitjançant la col·laboració d’uns 

amb els altres. 

 Una organització com aquesta es prou complexa i ha significat fer molts canvis, no només a 

nivell material i organitzatiu, sinó també a nivell d’idees preconcebudes, maneres de treballar i en 

general mentalitat més oberta. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA. 

 

 Després de 14 anys de funcionament creem que al nostre Institut no han existit greus 

problemes de convivència. El clima del Centre és  prou positiu i el sistema de relacions,  dintre dels 

diferents sectors de la Comunitat Educativa  és correcte i respectuós. 

 El tipus de conducta problemàtica més freqüent i que correspon generalment als alumnes del 

primer cicle  d’ESO,  son de caràcter lleu i tenen  a veure amb : 

 

 Indicadors de Conductes contràries a la convivència en relació a les àrees o 

matèries curriculars, (motivació i interès, nivell de feina a l'aula, assistència i 

participació …): Apatia reiterada, vagància continuada, despreocupació, passivitat  

freqüent ,conversar durant la classe de temes aliens a la matèria que s’està 

impartint, faltes continuades d'assistència injustificada, escoltar  música  amb  

auriculars,  sense  importar-li  la  seua  actitud negativa. adormir-se a classe, no 

assumir cap tipus de responsabilitat, actituds de passotisme, rialles   falses   en   pla   

de   burla, fer   gestos   o   gesticulacions humorístiques, atenció dispersa, m anca 

d'atenció, comentaris vexatoris sobre la feina a classe, manca d'hàbits de treball, 

desmotivació total, no realitzar les tasques o activitats escolars assignades i guardar 

les coses abans d'hora sense permís. 

 Indicadors de conductes contràries a la convivència, en relació   amb els 

companys: mals modals, desafiar el grup, insolència i manca de respecte, imitar actituds 

no positives agressivitat oral, insults, agressivitat física, mentir o falsejar la realitat, 

difamar, marginar, acuitar, menysprear o discriminar per qualsevol raó, burlar-se dels 

companys, sostraure, amagar o deteriorar o trancar qualsevol material aliè; parlar a crits, 

no facilitar el diàleg, gestis d’amenaça; intimidació verbal; comminació amb objectes, 

barallar-se amb els companys; tirar-se objectes els uns amb els altres; fer soroll per a 

emprenyar; contestar despectivament, “bullying” o acaçament; jugar a cartes o altres jocs 

sense permís del professor present dins de l’aula. 

 Indicadors de conductes contràries a la convivència, en relació amb el professorat: 

mals modals; desafiar el professorat; fanfarroneria; insolència i manca de respecte 

agressivitat oral; violència física; mentir o falsejar la realitat; burlar-se del professorat, 

retards injustificats; parlar a crits, no facilitar el diàleg; gestos d’amenaça; contestar 

despectivament; comminació verbal; intimidació amb objectes;  fer soroll per a 

emprenyar; arribar tard a classe intencionadament per a interrompre; contestar 

irrespectuosament; difamar jugar dins de classe; davant del professor, parlar 

intencionadament en idiomes incomprensibles per al professorat; adoptar una postura 
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incorrecta a classe; fer deures d’una altra assignatura a classe sense permís; utilitzar el 

mòbil o qualsevol mitja de gravació o reproducció; no portar el material necessari; copiar, 

plagiar o apropiar-se del treball d’altres; entrar en Internet quan no correspon; parlar 

quan el professor explica; menjar dins de classe i preguntar o cridar l’atenció 

insistentment amb ànim de retardar. 

 Indicadors de conductes contràries a la convivència, en relació amb el centre: no 

complir les normes de disciplina; no facilitar el diàleg; contestar despectivament a 

qualsevol membre de la comunitat escolar; deambular injustificadament; intimidació 

verbal; amenaça amb objectes; embrutar l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i l’entorn,  

pintar en les taules, cadires o parets; sostraure, deteriorar o trencar qualsevol material o 

element; fer mal ús dels elements o instal·lacions del Centre i escampar menjar, recipients 

o embolcalls pel pati i passadissos. 

 Aquestos comportaments s’esmenen fonamentalment amb el diàleg, la mediació i amb l’aplicació de 

correccions educatives, i si no és possible d’aquesta manera i a més a més les faltes són més greus, 

amb l’aplicació de les correccions que el RRI contempla per a aquestos casos. 

   Han aparegut també casos d’alumnes amb comportaments disruptius en l’aula, que impedien 

que la classe es desenvolupara amb normalitat, interrompent al professor, inclús faltant-li al respecte. 

Són alumnes, que en general no han mostrat cap interès per les matèries impartides, en moltes 

ocasions no portaven el material necessari a classe, han repetit algun que altre curs al llarg de la seua 

escolaritat, presenten trastorn d’aprenentatge i acumulen un retard escolar significatiu. 

 L’edat d’aquestos alumnes sol estar entre els 12 i els 16 anys, i normalment esperen arribar a  

l’edat necessària que els permeta abandonar l’ensenyament obligatori. Els pares d’aquestos alumnes 

no solen mantindre una comunicació fluïda amb el centre i en quasi  tots el casos, presenten  també 

conductes problemàtiques en les seues cases. 

 Les conductes més reprovades pel professorat són les que tenen a veure amb alumnes que 

demostren poc interès per les seues classes, que no treballen, que no porten el material necessari, que 

no presten atenció i/o distrauen als seus companys interrompent la marxa normal de la classe. Donen 

una importància especial al comportament de l’alumne que suposa falta de respecte al professor, 

sobretot quan aquesta s’acompanya d’un enfrontament públic i pot implicar menyspreu de l’autoritat 

del professor davant de la resta dels companys. 

 També es concedeix molta importància a les conductes que suposen discriminació, racisme o 

xenofòbia. 

 A les famílies els preocupa especialment aquelles conductes dels alumnes que interferisen en 

el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills, i últimament, amb tota la difusió que estan 

donant els mitjans  de comunicació, els casos de bullying – assajament escolar, maltractament físic o 

psicològic entre iguals. 
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 Els alumnes concedeixen importància a que es respecten les seues pertinences i a ells 

mateixos. 

 

3. IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT, ALUMNAT I FAMÍLIES. 

 Els distints sectors que formen la comunitat educativa del nostre Centre, creuen que entre els 

principis i valors amb els quals ens identifiquem, es troben com a senya d’identitat aquells relacionats 

amb la convivència i la necessitat de desenvolupar estratègies educatives que procuren millorar-la 

contínuament, i per a això es propugna fomentar el respecte mutu, el diàleg, la col·laboració, la 

solidaritat, l’ordre i la disciplina. 

Per a delimitar aquesta senya d’identitat i els principis educatius que d’ella sorgeixen, s’han 

formulat uns objectius generals de centre amb la consecució dels quals procurem desenvolupar i 

millorar la convivència: 

1. Assegurar l’ordre intern que permeta aconseguir en grau òptim els objectius educatius del 

nostre centre. 

2. Divulgar i implantar entre tots els membres de la comunitat educativa el RRI especialment 

aquells articles referits a les normes internes de convivència, a la disciplina, a la descripció i 

qualificació de les faltes i procediments de correcció de les conductes que les incomplisquen. 

3. Conscienciar a tots els membres de la Comunitat Educativa de la necessitat de conèixer i 

respectar els drets i deures dels alumnes, els professors, el personal d’administració i serveis i 

els pares. 

4. Potenciar, dins del pla d’acció tutorial, totes aquelles activitats que afavorisquen l’ordre, la 

disciplina i el respecte mutu, entre les quals cap destacar l’elaboració i el seguiment de les 

normes específiques del grup classe. 

5. Desenvolupar l’ interès pel treball cooperatiu i solidari, fomentant el treball en equip com a 

factor d’eficàcia front l’excessiu individualisme. 

6. Afavorir les situacions en les quals l’alumne puga participar en l’organització, 

desenvolupament i avaluació dels diferents aspectes de la vida acadèmica del Centre. 

7. Mantenir, per part del professorat, una línia de conducta coherent, uniforme i sistemàtica en 

el tractament de l’ordre i la disciplina. 

8. Propiciar la col·laboració família-institut mitjançant un intercanvi constructiu d’informacions 

que permeta unir esforços per a aconseguir fins comuns i crear vies de comunicació. 

 

Tots els cursos prioritzem alguns d’aquestos objectius generals, posem especial èmfasi en ells 

i establim per a aconseguir-los una sèrie d’accions, quins òrgans del Centre són els encarregats 

d’executar-los i quan. Així mateix, marquem el seguiment i els indicadors de qualitat que valoren el 

grau de consecució del mateixos. 
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Entre les actuacions seleccionades fins ara destaquem les que informen els alumnes sobre el 

funcionament del Centre i la seua organització; les que suposen la divulgació del RRI en tots els 

sectors de la comunitat educativa; els debats en classe sobre la convivència, sobre les normes 

relacionades amb aquestes les quals asseguren el correcte treball en l’aula; la sol·licitud d’implicació 

als pares i mares per a que animen els seus fills a seguir conductes positives d’observança de les 

normes establertes; la realització de campanyes de neteja del Centre, l’educació en valors mitjançant 

les diferents àrees del currículum, etc. 

Té un paper molt important en aquesta tasca el Pla d’Acció Tutorial inclòs en el nostre PCC. En 

ell s’emfatitzen activitats amb els alumnes que tenen com a objectius entrenar-los en habilitats socials 

per a fomentar la convivència, la integració i la participació dels alumnes en la vida del Centre, 

l’anàlisi i debat dels  drets i deures i del RRI entre d’altres. La Cap d’estudis, el Departament 

d’Orientació i els Tutors sumen el seu esforç per a portar a terme aquesta tasca i aconseguir els 

objectius proposats. 

Juntament amb aquesta tasca eminentment formativa, d’interiorització, també es respon amb 

l’aplicació de les normes establertes en el nostre Reglament de Règim Intern , procurant observar les 

normes i corregint les conductes contràries a les mateixes. 

Trimestralment, com es preceptiu, en la Comissió de Coordinació Pedagògica  avaluem la 

convivència al Centre mitjançant els informes emesos pels tutors, les juntes d’avaluació de cada grup 

d’alumnes i el informe que elabora la Cap d’Estudis a partir dels parts d’incidències i les 

amonestacions emeses.  

Així mateix, el Claustre de professors i el Consell Escolar reben informació de l’estat de la 

Convivència al trimestre. 

Les famílies es relacionen amb el Centre fonamentalment mitjançant els tutors, els quals 

convoquen els pares,  col·lectivament, al menys una vegada a l’any  a principis de curs,  i 

individualment al llarg de tot el curs. 

Existeix una AMPA, la junta Directiva de la qual manté una estreta relació amb la Direcció del 

Centre i ambdós organismes cooperen per tot el que mútuament es sol·liciten. No obstant, a causa de 

la ubicació del nostre centre, la relació amb els pares/mares no és tan freqüent com desitjaríem.  

Aquest institut compta amb un sistema de gestió docent, que recull de manera ràpida la 

informació que es genera al Centre i possibilita la seua consulta. 

El programa, prèvia autorització al Centre Docent per part dels pares, incorpora les dades dels 

seus fills al servei SGDWEB i permet que les famílies, puguen conèixer les incidències (faltes 

d’assistència, retards, amonestacions, notes d’avaluació i horaris) que afecten als seus fills mitjançant 

la xarxa i el mateix dia en que es produeixen, ja que la informació s’actualitza diàriament. 

Es pot accedir a la informació: 

- Mitjançant la web del Centre iesbovalar.edu.gva.es seleccionant INFORMACIÓ I CONTROL 
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DE FALTES.  

- Mitjançant la pàgina web www.sgdweb.com/bovalar  omplint en el camp usuari el número 

de DNI del pare / mare o tutor legal de l’alumne i en el camp clau el número d’expedient de 

l’alumne el qual li serà facilitat pel Centre. 

 

4.  EXPERIÈNCIES I TREBALLS PREVIS RELACIONATS AMB LA CONVIVÈNCIA. 

  

1. Debats a classe sobre la conveniència de que existisca un RRI que establisca unes normes 

que asseguren el correcte funcionament del Centre. 

2. Elaboració i seguiment de normes específiques per al grup-classe que impliquen en la seua 

observança als alumnes i als professors. 

3. Compliment de les normes internes de convivència i aplicació de les correccions que del 

seu compliment es deriven. 

4. Campanyes de neteja de pati i altres dependències amb participació d’alumnes i 

professors. 

5. Divulgació del RRI entre els alumnes, pares i mares i professors. 

6. Activitats dirigides als alumnes dins del Pla d’Acció Tutorial, referides a les habilitats 

socials, foment de la convivència, integració i participació  a la vida del centre. 

7. Èmfasi especial en tallar qualsevol manifestació xenòfoba  que puga donar-se dins del 

Centre. 

8. Revisió del RRI oberta a tots els sectors de la Comunitat Educativa. Creació d’una Comissió 

per al seguiment d’aquesta revisió. Modificació d’aquest Reglament aprovat pel Consell 

Escolar. 

9. Projectes d’educació compensatòria que fomenten la relació i convivència amb altres 

institucions del nostre entorn. 

 

5. MESURES D’INTERVENCIÓ EN GENERAL 

5.1. Recollida d’informació i constància escrita 

Aquells alumnes que no complisquen les normes de convivència seran amonestats pel 

professorat i aquesta amonestació serà tipificada i registrada immediatament a l’ordinador central 

mitjançant la unitat personal del professor del Sistema de Gestió Docent (tamagotxi). 

En les faltes lleus, el professor podrà derivar a l’alumne a l’aula de convivència amb el 

document pertinent i la feina corresponent tal com es descriurà posteriorment i el professor de 

convivència ho farà constar en l’ordinador que hi ha en l’aula de convivència per a tal menester. 

Tot el professorat del centre té a la seua disposició un model d’informe de falta greu o molt greu 

que es compon de 4 fulls autocopiables (un per a cada part implicada). 

http://www.sgdweb.com/bovalar
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Aquests fulls tenen quatre funcions principals: 

 

1)   facilitar al professor l’anotació ràpida de la incidència; 

2)   tipificar la falta (greu o molt greu); 

3)   comunicar-la a les parts implicades (professor, família, tutor i cap d’estudis); 

4)   deixar constància documental dels fets. 

 

Tasques a realitzar pels interessats: 

El professor implicat pot amonestar/informar per escrit de la incidència fent una 

descripció dels fets i quina ha estat la resolució presa al respecte. 

L’alumne/a: ha de portar al tutor la seua amonestació signada pel pare/mare, demostrant 

així que la informació ha arribat a casa. 

Cap d’estudis: aquestes amonestacions són arxivades per curs i grup, codificades i 

introduïdes en el programa informàtic del centre. El tutor recollirà les amonestacions signades pels 

pares/mares i cada quinze dies o mensualment redactarà l’informe de faltes d’assistència dels 

alumnes on apareix també el nombre d’amonestacions. 

Depenent de la gravetat i/o acumulació d’infraccions lleus, la direcció del centre tramitarà 

l’obertura d’un expedient disciplinari tal i com recull la legislació vigent. Cal remarcar que no es 

podrà expulsar cap alumne de classe. 

 

5.2. Actuació davant les diverses incidències 

En funció del tipus i nombre d’amonestacions s’aplicaran una sèrie d’actuacions: 

 En el cas d’informes de conducta inadequada lleus: en primera instància, el mateix professor 

que amoneste l’alumne tractarà de resoldre el conflicte a traves del diàleg per tal de corregir 

aquest comportament. En un altre nivell, i si el professor no ha pogut corregir aquest 

comportament, serà el tutor qui en les sessions de tutoria grupals i individualitzades 

intentarà reconduir el comportament de l’alumne. En cas necessari, pot ser recolzat pel cap 

d’estudis i/o pel psicopedagog del centre. 

 En casos entre lleus i greus es pot fer ús com a mesura correctora de l’aula de convivència, tal 

com s’explicarà en un punt posterior. 

 En el cas d’informes de conducta inadequada greus i molt greus: immediatament el 

professor que haja redactat l’amonestació haurà d’informar als pares telefònicament. Les 

pautes d’actuació a seguir seran: 

  1.   Amonestació verbal per part del professor/a que en eixe moment estiga present. 
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2.  Amonestació  per  escrit  feta  pel  professor  corresponent  (per  assabentar-ne  als  pares,  

al professor o professora tutor i al cap d’estudis). A continuació aquest professor 

informarà telefònicament els pares. 

3.  El professor realitzarà (quan siga necessàri amb l’assessorament del departament 

d’Orientació i/o de l’equip directiu) un informe dels antecedents i conseqüències del fet, 

de la problemàtica principal i desenvolupament de mesures d’intervenció educativa. 

5.   Entrevista per part del professor/a amb els pares de l’alumne per tal d’informar-los de 

l’estudi realitzat, per a així establir estratègies comunes per a l’actuació conjunta. 

6.   Actuació del professor/a aplicant les estratègies previstes. 

7.   Si, malgrat estes mesures, l’alumne/a continua amb la seua actitud, serà el professor- qui 

ho notificarà per escrit al cap d’estudis. Tot seguit, la direcció del centre valorarà si 

procedeix l’actuació d’un mediador i, en cas negatiu, tramitarà les accions i actuacions 

relatives a l’obertura d’un expedient disciplinari que, en funció de la gravetat dels fets, 

podrà anar associat a l’aplicació de diverses mesures cautelars. 

 

El cap d’estudis supervisarà tot aquest procés, fent un seguiment del procediment. 

Davant d’un fet greu o molt greu el professorat també podria, excepcionalment, requerir al 

professor o professora de guàrdia per tal d’acompanyar l’alumne causant del fet fins el despatx de 

direcció. 

Totes aquestes pautes d’actuació les trobem resumides en el quadre que figura en la pàgina 

següent: 
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COMPORTAMENTS 

INADEQUATS LLEUS 

Insultar         amenaçar       agredir lleument       córrer        cridar      acusar        menysprear       ridiculitzar     etiquetar         espantar         etc. 

LLOC ON ES 

PRODUEIXEN 

DINS DE CLASSE ENTRE CLASSES I EN ELS 

CORREDORS 

DURANT ELS PATIS 

 
PROFESSORAT QUE HA 

D’ACTUAR 

- Professorat que imparteix la classe o, 
en cas d’absència  del  professor/a,  el  
professorat  de guàrdia 
- Tutor/a 

- Professorat que presèncie els 
comportaments, qui ho comunicarà al 
professorat de guàrdia 

-  Tutor/a 

- Professorat de guàrdia de pati 

-  Tutor/a 

 
ACTUACIONS PER 

RESOLDRE EL 

COMPORTAMENT 

INADEQUAT 

El professorat: Amonestar verbalment l’alumne/a mitjançant el diàleg i la reflexió, recordant-li quines són les actituds positives que ha 

de tindre, per tal de reconduir el seu comportament, de manera que l’alumne demane disculpes i es comprometa a no repetir-lo. 

El professorat: Enregistrar la incidència 

en la unitat de SGD (tamagotxi) 

El  professorat:  Redactar  la  incidència  en  el  full  de  guàrdia  del  professorat  en  
l’apartat 

“observacions” 

El tutor/a: Dialogar i reflexionar a nivell individual i/o grupal en les sessions setmanals de tutoria, recordant quines són les actituds 
positives que s’ha de tindre, per tal de reconduir la seua actitud mitjançant, si ho considera convenient, la realització d’activitats 
específiques facilitades pel departament d’Orientació 

COMPORTAMENTS 

INADEQUATS GREUS O 

MOLT GREUS 

Els comportaments inadequats lleus, però de consideració greu 

Robar       faltar al respecte al professorat o al personal no docent del centre    etc. 

LLOC ON ES 

PRODUEIXEN 

DINS DE CLASSE ENTRE CLASSES I EN ELS 

CORREDORS 

DURANT ELS PATIS 

 
PROFESSORAT QUE HA 

D’ACTUAR 

- Professorat que imparteix la classe o, en 
cas d’absència  del  professor/a,  el  
professorat  de guàrdia que atén al grup 
- El tutor/a 

-El  departament  d’Orientació  
(assessorament psicopedagògic) 

- Professorat que presèncie els 
comportaments, qui ho comunicarà al 
professorat de guàrdia 

-  El tutor/a 

-  El  departament  d’Orientació  
(assessorament psicopedagògic) 

- Professorat de guàrdia de pati 

- El tutor/a 

-El  departament  d’Orientació  (assessorament 

psicopedagògic) 

 
 
 
 

ACTUACIONS PER 

RESOLDRE EL 

COMPORTAMENT 

INADEQUAT 

El professorat: Amonestar verbalment i per escrit mitjançant l’informe d’incidència greu o molt greu, Notificar la incidència: 

telefònicament als pares el més prompte possible i per escrit   amb una còpia de l’informe entregada a l’alumne/a; per escrit al 

tutor/a i al cap d’estudis amb una còpia de l’informe, Redactar un informe, si ho considera necessari i assessorat pel  departament 

d’Orientació, on explica els antecedents i conseqüències de la falta, la problemàtica principal i les mesures d’intervenció educativa., 

Entrevistar-se amb el pare/mare/tutor de l’alumne/a per explicar l’informe realitzat i per establir estratègies comunes en una actuació 

conjunta. 

El tutor/a: Aplicar en les sessions de tutoria, si el departament d’Orientació ho considera oportú, les estratègies previstes per tal de 

reconduir l’actitud de l’alumnat i/o grup., Reunir-se amb l’equip docent, si ho considera convenient, per prendre actuacions comunes per 

tal de reconduir l’actitud de l’alumnat i/o grup., Si l’alumne/a no canvia d’actitud malgrat estes mesures, notificar-ho per escrit a la 

direcció del centre, qui tramitarà les actuacions relatives  a l’obertura d’un expedient disciplinari que, en funció de la gravetat dels fets, 

podrà anar associat a l’aplicació de mesures cautelars. 

Cap d’estudis: En el cas d’informes de conducta inadequada greu o molt greu, supervisarà tot el procés, fent un seguiment del 
procediment 
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5.3 AULA DE CONVIVÈNCIA. 

L'objectiu de l'Aula de Convivència és convertir-se en una alternativa a l'expulsió 

del centre per a aquells alumnes sancionats amb aquesta mesura. Per això es pretén 

afavorir un procés de reflexió, per part de cada alumne o alumna que siga atès en la 

mateixa, sobre les circumstàncies que han motivat la seua presència en ella. L'objectiu 

prioritari seria que els alumnes comprenguen l'abast per a si mateixos i per als altres de 

les seues conductes i, sobretot, que aprenguen a fer-se càrrec de les seues pròpies accions, 

pensaments, sentiments i comunicacions amb els altres. Aquest procés augmenta les 

habilitats de pensament reflexiu i d'autocontrol, al mateix temps que els proporciona un 

espai per a l'anàlisi de les seues pròpies experiències i la recerca d'una resolució efectiva 

dels conflictes interpersonals. 

Els objectius i finalitats de l’aula de convivència són: 

o Habilitar un espai que proporcione a l'alumnat les condicions necessàries 

per a reflexionar sobre la seua conducta contrària a les normes de 

convivència, el seu comportament en determinats conflictes i sobre com 

afecta tot això al desenvolupament de les classes. 

o Possibilitar el que aprenguen a responsabilitzar-se de les seues pròpies 

accions, pensaments, sentiments i comunicacions amb els altres.  

o Contribuir a desenvolupar actituds cooperatives, solidàries i de respecte. 

o Possibilitar que l'alumne o alumna es senta competent emocionalment i en 

la realització de certes tasques 

o Reconstruir i afavorir la seua autoestima i autocontrol. 

o Ajudar-li a adquirir una bona disposició cap a les tasques escolars. 

o Resoldre els conflictes de manera pacífica des del diàleg i la reflexió. 

o Compensar les deficiències que impedeixen a alguns alumnes la seua 

integració escolar. 
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o Educar per a la vida, potenciant les relacions interpersonals de cada 

alumne o alumna, és a dir, per a la seua integració satisfactòria en la 

comunitat. 

o Educar per a la vida, potenciant les relacions interpersonals de cada 

alumne o alumna, és a dir, per a la seua integració satisfactòria en la 

comunitat. 

En definitiva es pretén millorar el clima de convivència de l'aula i del centre en 

tots els espais escolars: aules, corredors, pati, etc. 

Criteris i condicions perquè un alumne siga atès en l’aula de convivència 

Els centres docents podran crear aules de convivència per al tractament puntual i 

individualitzat de l’alumnat que, com a conseqüència de la imposició d’una mesura 

educativa correctora per alguna de les conductes tipificades en l’article 35 del Decret 

39/2008 de 4 d’abril , es veja privat del seu dret a participar en el normal 

desenvolupament de les activitats lectives. Per tant, l’aula de convivència serà una mesura 

puntual i mai podrà durar tota la jornada lectiva. 

Per a derivar un alumne o alumna a l'Aula de Convivència, hauria de considerar-se, 

especialment, si amb aquesta mesura es van a assolir els objectius establits en el Pla de 

Convivència. A més, aquest Pla de Convivència del centre podria plantejar altres 

condicions que haurien de donar-se, com per exemple: 

 Impuntualitat injustificada i reiterada (4ª vegada). 

 Alteració del desenvolupament de la classe. 

 Indisciplina. 

 Injúries. 

 Perjudicis a la integritat o salut d’un altre. 

 No dur material sistemàticament (a 5 sessions). 

 Dificultar el dret d’estudi de companys i companyes. 

 Incitació o estímul a cometre una falta. 

 Negativa a complir una Mesura Educativa Correctora. 

 Desobediència en el compliment de les normes del centre. 

Així mateix, es poden establir en aquest apartat altres condicions com: 
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o Nombre màxim de vegades que un alumne o alumna pot ser derivat a 

l'Aula: 10 vegades a la primera avaluació, 5 vegades a la segona i 3 vegades 

a la tercera. 

o Nombre màxim d’ hores setmanals  d'atenció a l'Aula: 30 hores. 

o Nombre màxim d'alumnes que poden atendre's simultàniament: 6 

alumnes. 

Criteris pedagògics per a l’atenció educativa de l’alumnat. Programació d’actuacions 

del Departament d’Orientació. 

L'Equip Tècnic de Coordinació Pedagògica establirà els criteris pedagògics per a l'atenció 

educativa de l'alumnat atès en l'Aula de Convivència. Prenent com a base aquests criteris, 

cada Departament Didàctic haurà d'incloure en la seua programació les activitats 

formatives que els alumnes realitzaran durant la seua permanència en l'Aula, de manera 

que es garantisca la continuació del seu procés formatiu. Les dites activitats seran 

adaptades en funció de les necessitats i característiques de cada alumne o alumna. 

 D'altra banda, l'orientador o orientadora programarà les actuacions encaminades 

a afavorir un procés de reflexió per part de cada alumne o alumna que siga atès en 

l'aula.  

Procediment de derivació 

PROFESSOR AULA DE CONVIVÈNCIA 

1. Donar-li el full de reflexió que li corresponga 

2. Donar-li la fitxa de l’assignatura que li ha indicat el professor que el deriva a l’aula 

de convivència 

3. Omplir la graella de l’ordinador. Per seguretat, al principi omplirem una graella a 

mà. 

4. En finalitzar la classe ha d’acabar d’omplir la graella  

5. Arreplegar el full de reflexió i deixar-lo en una carpeta per al departament 

d’Orientació 

6. Recordar a l’alumne que ha de donar-li la fitxa de l’assignatura al professor que 

l’ha enviat a l’aula de convivència. 
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PROFESSOR DE L’AULA QUE L’ENVIA 

1. S’envia a l’aula de convivència l’alumnat que no es pot tenir a classe després 

d’haver intentat altres mesures 

2. S’envia l’alumne amb el full de derivació a l’aula on s’ha d’especificar el treball que 

ha de fer a l’aula de convivència 

3. En finalitzar la classe l’alumne ha d’entregar al professor la fitxa que ha realitzat a 

l’aula de convivència. 

4. El professor ha de complimentar el full d’incidències en acabar les classes. 

5. Ha d’avisar telefònicament els pares el més aviat possible i concertar una 

entrevista amb ells. 

6. També s’ha de fer una notificació per escrit als pares, la qual es pot donar en mà si 

l’entrevista es produeix en el termini de dos dies després de telefonar la família i 

que signen com que estan assabentats . Si no es produira l’entrevista la notificació 

s’enviarà per correu. 

7. Una vegada realitzada l’entrevista amb els pares s’acabarà d’omplir el full 

d’incidències i es donarà còpia al tutor i una altra a la cap d’estudis. 

Funcionament i persones responsables 

L’aula de convivència funcionarà 30 hores setmanals, de 8,30 a 14 hores, i serà atesa per 

un professor o professora cadascuna de les hores, preferentment definitiu, depenent de la 

disponibilitat horària de cada professor o professora. 

Instal·lacions i material didàctic 

L’aula de convivència és una aula de reduïda grandària en què es disposa el mobiliari de 

manera que facilite el diàleg i la reflexió.  

El Departament d’Orientació facilita el material didàctic necessari per a treballar els 

diferents objectius de l'Aula i els distints departaments facilitaran els materials didàctics 

per a les activitats formatives de l'alumnat. L’aula disposa d’un ordinador per registrar les 

incidències que es  produïsquen. A més disposa de: 

 Diccionaris. 

 Material escolar: bolígrafs, colors, Atles, llibres de consulta, etc. 
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5.4. ALUMNAT QUE HA SOBREPASSAT L’EDAT D’ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA. 

Considerem com a premisa que tot l'alumnat té dret a romandre escolaritzat en el 

centre dins dels terminis establerts per la llei. Tanmateix, com es recull al Decret 

39/2008 de drets i deures de l'alumnat, l'exigència dels drets comporta el 

compliment dels deures. Respecte de l'alumnat que ha sobrepassat l'edat 

d'escolarització obligatòria sense arribar als objectius i nivells que corresponen al 

seu estat i que ja han estat escolaritzats els 10 anys que marca la normativa, entre 

primària i secundària, cal establir unes normes de caràcter extraordinari per tal de 

garantir la convivència en el centre i que un malentés dret d'assistir a classe 

esdevinga en perjudici al conjunt de la comunitat escolar. Per això, considerem com 

a casos especials els següents: 

a) Alumnat amb més de 16 anys que es troba en una situació d'endarreriment 

escolar que impedix qualsevol titulació oficial i que la Junta d'Avaluació, asesorada 

pel Departament d'Orientació i l'Equip Directiu, considera que no està fent esforç 

per desenvolupar les competèncias curriculars que s'exigeixen a l'aula. 

b) Alumnat amb més de 16 anys que acumula derivacions a l'aula de convivència, 

parts disciplinaris que impedixen el normal funcionament de l'aula o amb un alt 

percentatge de faltes d'assistència sense justificar o absentistes intermitents. 

En ambdós casos, a proposta de la Junta d'Avaluació i els tutors, es convocarà una 

reunió de la Comissió de Convivència del Consell Escolar per tal de revocar el dret 

de matrícula, previ avís als pares, mares o tutors legals. 

 

7. PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ DAVANT DE SUPÒSITS DE VIOLÈNCIA 

ESCOLAR 

7.1 Assetjament escolar i ciberassetjament 

L’assetjament escolar és entès com el maltractament psicològic, verbal o físic patit per un 

alumne o alumna en l’àmbit escolar, derivat de factors personals (físics, psicològics, 

d’orientació o d’identitat sexuals) o col·lectius (factors ètnics, grup social, religiós) de 

forma reiterada i al llarg d’un període de temps determinat. 

L’assetjament escolar pot adoptar distintes manifestacions: l’exclusió i la marginació 

socials, l’agressió verbal, les vexacions i humiliacions, l’agressió física indirecta, l’agressió 

física directa, la intimidació, les amenaces o el xantatge, entre d’altres. És important no 
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confondre este fenomen amb agressions esporàdiques entre l’alumnat i que seran ateses 

aplicant les mesures educatives que el centre tinga establides en el seu pla de convivència 

i en el reglament de règim intern. 

Característiques: 

a) Hi ha intencionalitat. S’expressa en una acció agressiva que genera en la víctima 

l’expectativa de ser blanc de futurs atacs. 

b) Reiteració. Es repeteix en el temps. L’agressió produïda no és un fet aïllat i la víctima la 

pateix de manera continuada. 

c) Hi ha desequilibri de poder. Es produeix una desigualtat de poder físic, psicològic o 

social, que genera un desequilibri de forces en les relacions interpersonals. 

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

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

e) Ben sovint pot tindre un component col·lectiu o grupal. Normalment no hi ha un sol 

agressor o agressora, sinó diversos. 

f) Normalment apareixen observadors passius. Les situacions d’assetjament usualment 

són conegudes per terceres persones que no fan prou perquè cesse l’agressió. 

g) Esta situació d’invisibilitat sol passar desapercebuda moltes vegades per als adults. 

El ciberassetjament: 

Dins dels diferents tipus d’assetjament i les seues manifestacions, recentment els experts 

han elaborat un nou concepte d’assetjament, el que utilitza mitjans electrònics i rep el 

nom de ciberassetjament. Esta conducta es defineix com a assetjament entre iguals en 

l’entorn TIC i inclou actuacions de xantatge, vexacions i insults entre alumnes. Suposa 

difusió d’informació lesiva o difamatòria en format electrònic. El ciberassetjament és un 

fenomen de gran rellevància per la seua prevalença, la gravetat de les seues 

conseqüències i les dificultats que presenta per a ser previngut i tractat. 

Característiques: 

a) Agressió repetida i duradora en el temps. 

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

c) Sol haver-hi contacte o relació prèvia en el món físic. 

d) Pot estar lligat o no a situacions d’assetjament en la vida real. 

e) Usa mitjans TIC: missatges de mòbil, adreça electrònica, telèfons mòbils, xarxes socials, 

blogs, fòrums, sales de xats. 
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Protocol d’actuació davant de l’assetjament i del ciberassetjament: 

1. Detectar i comunicar la situació. 

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

situació d’assetjament o de ciberassetjament sobre algun alumne o alumna, ho 

comunicarà a un professor o professora, al tutor o tutora o a l’equip directiu. En tot cas, 

qui reba la informació sempre n’informarà l’equip directiu. 

2. Primeres actuacions. 

a) Equip directiu, que es posarà en contacte amb el tutor o tutora de l’alumne o alumna 

afectats; estarà assessorat pels servicis psicopedagògics escolars, el departament 

d’orientació, el gabinet municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les 

funcions d’assessorament en el centre, i arreplegarà la informació per a analitzar i valorar 

la intervenció que calga. 

b) L’equip d’intervenció, que planificarà de manera ràpida els recursos personals, 

materials i organitzatius, i el moment i el lloc de reunió amb els agressors, la víctima i els 

espectadors, sempre que siguen alumnes del centre. 

c) En el ciberassetjament és important tindre informació de la intensitat, difusió i 

característiques del mitjà o dispositiu utilitzat. Si hi ha proves físiques, estes han de 

conservar-se (impressió de pantalla, còpia del missatge), sempre sense lesionar els drets 

de cap persona i respectant la confidencialitat de les actuacions. 

3. Mesures d’urgència. 

a) Augmentar la supervisió i vigilància del professorat i personal del centre durant els 

moments de descans i de pati; de l’estada al menjador, als banys i als vestidors, i de les 

entrades i eixides del centre. 

b) Avisar les famílies de la víctima i dels assetjadors. 

c) Explicar a l’alumne assetjat totes i cada una de les mesures que es prendran per a 

donar-li seguretat. 

d) En cas de ciberassetjament, indicar a l’alumne, si és el cas, que canvie contrasenyes i 

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

físiques que tinga. 

e) Demanar a l’alumne assetjat que comunique a un adult qualsevol insult, ofensa o 

agressió que reba i oferir-li els mecanismes i les vies perquè ho faça amb la major 

discreció possible. 

f) Una vegada oït l’alumne assetjador i analitzada la situació, la direcció del centre li 

aplicarà les mesures cautelars que considere necessàries seguint el procediment 

disciplinari, segons el Decret 39/2008. 
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g) Quan s’haja valorat la situació, la direcció del centre decidirà aplicar al cas, o no, les 

mesures educatives correctores i disciplinàries, i si s’inicia el procediment d’obertura 

d’expedient disciplinari, segons el Decret 39/2008, de 4 d’abril. 

4. Comunicació de la incidència. 

a) La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i del pla 

d’intervenció. 

b) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la Inspecció 

Educativa. 

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

d’informar la Inspecció perquè, si ho estima oportú, sol·licite l’assessorament o la 

intervenció de la unitat d’atenció i intervenció del PREVI de la direcció territorial 

corresponent. La Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i el tipus d’intervenció. 

5. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats 

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

individual. 

b) La direcció del centre informarà les famílies dels alumnes implicats en el 

conflicte de les mesures i actuacions de caràcter individual, així com les mesures de 

caràcter organitzatiu i preventiu proposades per al grup, nivell o centre educatiu. 

c) Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la família de la 

víctima la conveniència o no de denunciar el cas a les Forces de Seguretat de l’Estat. 

d) Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en aquells supòsits 

reincidents i en els casos en què el centre reclame la implicació directa dels pares, 

mares, tutors o tutores de l’alumne o alumna i estos la rebutgen, l’Administració 

educativa, si considera que esta conducta causa un greu dany al procés educatiu del 

seu fill o filla, ho comunicarà a les institucions públiques competents per motiu de 

desprotecció, amb un informe previ a la Inspecció Educativa. 

6. Seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la Inspecció del 

centre. 

La Inspecció i les unitats d’atenció i intervenció de les direccions territorials col·laboraran 

amb la direcció del centre en el seguiment del cas en què hagen intervingut. 

7. Definició de mesures de tractament individualitzat amb la víctima i els agressors, i de 

sensibilització amb observadors, amb les famílies i amb la resta de l’alumnat. 

a) Estes mesures i actuacions es referiran tant a les que s’apliquen en el centre i en 

l’aula, com a les que s’apliquen a l’alumnat en conflicte. Caldrà garantir el 

tractament individualitzat tant de la víctima i de les persones agressores com de 
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l’alumnat espectador, i incloure actuacions específiques de sensibilització per a la 

resta de l’alumnat. 

b) Amb caràcter orientatiu, en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

es proposen mesures i actuacions per a treballar l’assetjament escolar en les 

diferents tipologies que pot presentar, en l’enllaç 

‹http://www.cece.gva.es/eva/val/previ.htm›. 

7.2. Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults, 

amenaces, agressions, baralles o vandalisme 

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

protocol d’actuació quan els alumnes que provoquen estos incidents manifesten 

problemes greus de conducta o trastorns.  

7.2.1. Alumnat que altera greument la convivència 

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

manifesten per mitjà de conductes disruptives greus i reincidents, com ara insults, 

amenaces, agressions, baralles sobre algun alumne o alumna o accions de vandalisme 

sobre el centre i les seues instal·lacions. Són conductes, en general, que atempten contra 

la dignitat personal d’altres membres de la comunitat educativa. 

A) Procediment d’intervenció en general. 

1. Detectar i comunicar la situació. 

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement d’una situació de 

conductes disruptives molt greus, com ara insults, amenaces, agressions, baralles o 

vandalisme sobre algun alumne o alumna, o sobre el centre i les seues instal·lacions, o 

que les presència, tractarà de conèixer els fets i la situació i ho comunicarà a la direcció 

del centre. 

2. Primeres actuacions. 

a) La direcció arreplegarà i analitzarà la informació, i prendrà les mesures que considere 

necessàries. 

b) La direcció del centre, o la persona en qui delegue, comunicarà a les famílies la 

incidència produïda i els informarà de la situació. 

3. Mesures d’intervenció general. 

Mesures educatives correctores i disciplinàries. 

Les alteracions de conducta molt greus, com ara insults, amenaces, agressions, baralles 

entre alumnes o accions de vandalisme sobre el centre i les seues instal·lacions, es 

consideren conductes perjudicials per a la convivència del centre, i, per tant, s’actuarà 

aplicant mesures educatives correctores o disciplinàries, segons el Decret 39/2008, de 4 

d’abril, que estaran especificades en el reglament de règim interior del centre. La direcció 
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del centre arreplegarà la informació, i una vegada oïda la comissió de convivència 

categoritzarà el tipus d’incidència i proposarà mesures correctores o disciplinàries, que 

tindran un caràcter educatiu i recuperador de la convivència en el centre. 

a) Si es proposen mesures educatives correctores per a alguna de les conductes 

tipificades en l’article 35 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, s’ajustaran a l’article 36 

del mateix decret. 

b) Si es proposen mesures educatives disciplinàries per alguna de les conductes 

tipificades en l’article 42 del Decret 39/2008, s’ajustaran a l’article 43 del decret. 

4. Mesures de suport. 

La direcció del centre, si ho considera convenient, podrà sol·licitar altres mesures de 

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

institucions, entre d’altres, els serveis socials municipals, els serveis  especialitzats 

d’atenció a la família i la infància (SEAFI), les unitats de prevenció comunitàries (UPC), les 

unitats de conductes addictives (UCA), els centres de salut. En estos casos, es planificarà 

la intervenció conjunta amb totes les institucions que hi estiguen implicades. 

7.2.2. Alumnat amb alteracions greus de conducta 

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

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

Malalties CIM-10, publicada per l’OMS, estes alteracions greus de conducta solen 

enquadrar-se com a comportament antisocial, comportaments oposicionistes desafiadors, 

trastorn d’ansietat, trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat o impulsivitat, trastorn 

dissocial en preadolescents i adolescents, trastorn explosiu intermitent, alteracions del 

son, conductes de risc per consum de substàncies tòxiques o alcohol, o alteracions de la 

conducta alimentària, entre d’altres. Es caracteritzen per l’ incompliment de les normes 

socials bàsiques de convivència i per l’oposició als requeriments de les figures d’autoritat, 

la qual cosa genera un deteriorament en les relacions familiars o socials. Este 

comportament té repercussions negatives per a l’alumnat que el pateix i per al medi en 

què desenrotlla la seua vida: família, escola, oci... Els seus comportaments van més enllà 

dels límits tolerables i les conductes impedeixen a la persona tindre un procés 

d’adaptació i desenrotllar tot el seu potencial adequadament. 

En l’àmbit educatiu, estos alumnes presenten necessitats educatives específiques 

derivades de trastorns temporals o permanents de la personalitat o de la conducta, i 

requereixen aprenentatges i recursos excepcionals. 
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B) Procediment d’intervenció específic 

1. Detectar i comunicar. 

Davant d’un incident greu provocat per un alumne que presenta una alteració greu de la 

conducta, si és possible, i sempre que no estiguem a càrrec d’uns altres alumnes, serà 

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

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

gabinet municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les funcions 

d’assessorament en el centre. Sempre que siga possible, l’alumne quedarà sota la 

supervisió d’un adult. 

2. Intervenció d’urgència. 

Si la situació de crisi continua, es cridarà en primer lloc la família perquè acudisquen al 

centre; si no s’obté resposta de la família, i en els supòsits de perill greu i imminent, es 

telefonarà al 112 per a sol·licitar ajuda. 

3. Mesures d’intervenció específiques. 

a) Comunicació de la intervenció a la família. La direcció del centre, o la persona en 

qui es delegue, comunicarà la realització o la revisió de l’avaluació 

sociopsicopedagògica de l’alumne. 

b) Arreplega i anàlisi d’informació. L’equip directiu, junt amb el tutor o tutora de 

l’alumne, l’equip de professors i el personal dels servicis psicopedagògics escolars, 

el departament d’orientació, el gabinet municipal autoritzat o el personal que tinga 

atribuïdes les funcions d’assessorament en el centre, recopilarà informació sobre la 

intensitat, duració, freqüència i context en què apareixen estes conductes en 

l’alumne. 

c) Avaluació psicopedagògica. Es realitzarà o revisarà l’avaluació 

sociopsicopedagògica, en la qual haurà de constar la planificació de la intervenció, 

l’organització dels suports i les coordinacions externes necessàries. 

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

de suport i col·laboració externes al centre, entre d’altres, amb els servicis socials 

municipals, el servicis especialitzat d’atenció a la família i la infància (SEAFI), la 

unitat de prevenció comunitàries (UPC), la unitat de conductes addictives (UCA), els 

centres de salut, la unitat de salut mental infantil i juvenil (USMIJ), centres 

hospitalaris, associacions especialitzades. 

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

recursos extraordinaris en la convocatòria anual de recursos personals 

complementaris d’Educació Especial regulats en l’Orde de 16 de juliol de 2001 per a 
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Educació Infantil i Primària, i en l’Orde del 14 de març de 2005 per a Educació 

Secundària. 

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

vegada analitzada la situació i valorat el pla d’intervenció proposat per a l’alumne, 

aplicarà les mesures correctores i disciplinàries que estime convenients i 

respectarà la regulació del Decret 39/2008, de 4 d’abril. 

C) Comunicació de les incidències 

a) La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i del pla 

d’intervenció. 

b) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la 

Inspecció Educativa. 

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

d’informar la Inspecció perquè, si ho estima oportú, sol·licite l’assessorament i la 

intervenció de la unitat d’atenció i intervenció del PREVI de la direcció territorial 

corresponent. 

D) Comunicació a famílies i representants legals de totes les persones implicades 

a) S’informarà les famílies dels implicats de les mesures i actuacions de caràcter 

individual adoptades, així com de les de caràcter organitzatiu i preventiu 

proposades per al grup, nivell i centre educatiu, preservant sempre la 

confidencialitat absoluta en el tractament del cas. 

b) Totes les mesures correctores i disciplinàries previstes en els articles 36 i 43 del 

Decret 39/2008, de 4 d’abril, hauran de ser comunicades formalment als pares, 

mares, tutors o tutores de l’alumnat menor d’edat. 

c) Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en els supòsits reincidents i en 

els casos en què el centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o 

tutores de l’alumne o alumna i estos la rebutgen, l’Administració educativa, si 

considera que esta conducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o 

filla, ho comunicarà a les institucions públiques competents per motiu de 

desprotecció, amb un informe previ a la Inspecció Educativa. 

6. Seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la inspecció 

del centre. 

La inspecció i les unitats d’atenció i intervenció de les direccions territorials 

col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment dels casos en què hagen 

intervingut. 
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7.3.Maltractament infantil 

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, que és realitzada pel seu progenitor o cuidador principal, per una altra persona o 

per qualsevol institució, i que amenace l’adequat desenrotllament del xiquet. Dins del 

maltractament considerem tant el maltractament actiu, entès com a abús físic, sexual i 

emocional, com els maltractaments passius, com ara la negligència física i emocional. El 

maltractament pot ser familiar o extrafamiliar. 

Protecció en l’àmbit escolar 

Els quatre escalons de protecció de la població infantil són els pares, els ciutadans, els 

professionals de les administracions i l’entitat pública competent en matèria de protecció 

infantil. 

L’àmbit escolar ocupa una posició privilegiada en el procés de protecció del menor i en la 

detecció, la notificació, la investigació i l’avaluació. 

Pels centres passen la totalitat dels xiquets i adolescents de la comunitat, i és el lloc on 

romanen una gran part del seu temps. Per a molts menors que pateixen el maltractament 

en l’àmbit familiar en edats primerenques, l’escolarització els permet trencar amb 

l’aïllament social en què l’han patit. 

Gravetat i presa de decisions 

La valoració d’urgència de la situació estarà determinada per la gravetat del succés 

observat i per la probabilitat que torne a repetir-se (nivell de risc) si no es prenen les 

mesures de protecció oportunes. 

Un cas serà greu si corre perill la integritat física o psicològica del menor (existència de 

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

de cinc anys, o si pateix una discapacitat que li impedeix autoprotegir-se o demanar ajuda. 

La urgència determinarà el tipus d’actuació del professional de l’educació, el protocol que 

es posarà en marxa i la prioritat del cas. 

L’avaluació exhaustiva correspon als servicis socials o al servici de protecció de menors. 

Protocol d’actuació davant d’una situació observada de maltractaments i desprotecció del 

menor. 

 

 

1. Identificació. 

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

situació de maltractament infantil ho comunicarà a l’equip directiu. 

2. Actuacions immediates. 
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 Després d’esta comunicació, es reunirà l’equip directiu amb el tutor o tutora de l’alumne 

o alumna afectat i el personal dels servicis psicopedagògics escolars, el departament 

d’orientació, el gabinet municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les 

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

intervenció que calga. 

3. Notificació. 

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

maig, de la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Benestar Social. L’equip directiu 

podrà demanar l’assessorament del personal dels servicis psicopedagògics escolars o del 

personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament educatiu. 

4. Comunicació de la situació. 

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

municipals de la localitat on resideix el menor, n’arxivarà una còpia en l’expedient 

de l’alumne i en remetrà una altra a la direcció general competent en matèria de 

protecció de menors de la Conselleria de Benestar Social. 

b) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la 

Inspecció Educativa. 

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

d’informar la Inspecció Educativa, que sol·licitarà l’assessorament o la intervenció 

de la unitat d’atenció i intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent. La 

Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i el tipus d’intervenció. 

d) La comunicació a la família es realitzarà una vegada informades les autoritats 

competents, i serà realitzada per la direcció del centre. 

Procediment d’urgència 

1. Davant d’un alumne que presente lesions físiques, greu negligència o abús sexual, 

un membre de l’equip directiu o del personal docent en qui es delegue, 

l’acompanyarà al centre de salut o als servicis d’urgència de l’hospital més pròxim. 

2 La direcció comunicarà la situació d’urgència a la policia local, a la Conselleria de 

Benestar Social i a la Fiscalia de Menors. Per a la comunicació s’utilitzarà 

– El full de notificació que apareix en l’Orde 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria 

d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social. 

Per a la comunicació a l’autoritat judicial i al ministeri fiscal s’utilitzarà el model 

que es troba en l’annex VII d’esta orde. 

3. La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la Inspecció 

Educativa perquè, si ho estima oportú, sol·licite l’assessorament o la intervenció de 
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la unitat d’atenció i intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent. La 

Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i tipus d’intervenció. 

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

‹http://www.bsocial.gva.es/va/web/menor›. 

7.4. Violència de gènere 

S’entén per violència de gènere aquella que, com a manifestació de la discriminació, la 

situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens sobre les dones, s’exerceix 

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

el gènere que tinga com a conseqüència, o que tinga possibilitats de tindre com a 

conseqüència, perjuí o patiment en la salut física, sexual o psicològica de la dona. Les 

amenaces, la pressió exercida sobre elles per a forçar la seua voluntat o la seua conducta, 

la privació arbitrària de la seua llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com 

privada, són comportaments violents per raó de gènere. 

Tipus de violència de gènere 

a) Violència física: és qualsevol acte de força contra el cos de la dona, amb resultat o 

risc de produir lesió física o dany. Estos actes de violència física contra la dona 

poden ser exercits per hòmens amb els quals tinga o haja tingut relacions de 

parella, o per hòmens del seu entorn familiar, social i laboral. 

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

la dona mitjançant amenaces, humiliacions o vexacions, exigència d’obediència o de 

submissió, coerció, insults, aïllament, culpabilització o limitacions del seu àmbit de 

llibertat. Estos comportaments poden ser exercits per qui siga o haja sigut el seu 

cònjuge o per qui estiga o haja estat lligat a ella per anàloga relació d’afectivitat, 

inclús sense convivència. Així mateix, tindran la consideració d’actes de violència 

psicològica contra la dona els exercits per hòmens en el seu entorn familiar, social i 

laboral. 

c) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada, i no justificada 

legalment, de recursos per al benestar físic o psicològic de la dona i de les seues 

filles i fills, o la discriminació en la disposició dels recursos compartits en l’àmbit de 

la convivència de parella. 

d) Violència sexual i abusos sexuals: és qualsevol acte de naturalesa sexual forçada 

per l’agressor i no consentida per la dona. La violència sexual compren qualsevol 

imposició, per mitjà de la força o la intimidació, de relacions sexuals no consentides, 

i l’abús sexual, amb independència que l’agressor tinga o no relació conjugal, de 

parella, afectiva o de parentiu amb la víctima. 

Protocol d’actuació davant d’una situació de violència de gènere 
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1. Identificació. 

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites de 

casos de violència de gènere ho notificarà a la direcció del centre. 

a) Recollida d’informació. Després d’esta comunicació, es reunirà l’equip directiu 

amb el tutor o tutora de l’alumne o alumna afectat, amb els servicis psicopedagògics 

escolars o amb el personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament 

educatiu, per a recopilar informació, analitzar-la i valorar la intervenció que calga. 

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

telefonarà al 112 i es traslladarà la persona agredida a l’hospital de referència. La 

direcció del centre podrà sol·licitar mesures de suport i col·laboració externes al 

centre. Si es considerara necessari, s’establirà comunicació amb el servici 

especialitzat d’atenció a la família i la infància (SEAFI), els centres de salut, la unitat 

de salut mental infantil i juvenil (USMIJ), els hospitals més pròxims, els centres 

d’acollida i les entitats especialitzades. 

c) Aplicació de mesures disciplinàries. En el cas que les persones agressores siguen 

alumnes del centre, oïda la comissió de convivència, s’actuarà tal com es regula en 

els articles 42 a 49 del Decret 39/2008, de 4 d’abril. 

2. Comunicació de la situació. 

a) La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i del pla 

d’intervenció. 

b) En el cas que la incidència puga ser constitutiva de delicte o de falta penal, la 

direcció del centre ho comunicarà per fax al ministeri fiscal utilitzant l’annex VII 

d’esta orde. Esta comunicació s’adreçarà a la sala de la Fiscalia que corresponga: 

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

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

Violència de Gènere. 

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

Gènere. 

c) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la Inspecció 

Educativa, i podrà sol·licitar l’assessorament o la intervenció de la unitat d’atenció i 

intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent. La Inspecció Educativa 

decidirà sobre la necessitat i el tipus d’intervenció. 

3. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats. 

a) La direcció informarà les famílies dels implicats del fet de violència i de les 

mesures i accions adoptades. 
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b) Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la família de la 

víctima la conveniència de denunciar-ho a les forces de seguretat. 

c) Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en els casos reincidents i en els 

que el centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de 

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

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

comunicarà a les institucions públiques competents per motiu de desprotecció, amb 

un informe previ a la Inspecció Educativa. 

4. Seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la Inspecció 

del centre. 

La Inspecció i les unitats d’atenció i intervenció de les direccions territorials 

col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment dels casos en què hagen 

intervingut. 

 

7.5. Agressions al professorat o al personal d’administració i serveis. 

Definició 

Es considera agressió al professorat qualsevol acció il·lícita que vaja en contra dels 

drets del personal docent o d’administració o servicis, tal com queden arreplegats 

en l’article 4 de la Llei 15/2010, d’Autoritat del Professorat, quant als drets del 

personal docent. 

Destinataris 

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

i al personal que preste servicis en els centres docents públics o en els centres 

privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana, en l’exercici de les 

seues funcions. 

Protocol de protecció, assistència i suport al professorat davant d’agressions, com a 

conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions 

1. Detecció i comunicació de la incidència. 

a) Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement d’una 

agressió que tinga per objecte el personal docent, el d’administració o el de servicis, 

té l’obligació de comunicar-ho a la direcció del centre. 

b) Així mateix, si els fets que són objecte de l’agressió poden ser constitutius de 

delicte o de falta, presentarà una denúncia davant del ministeri fiscal, del jutjat de 

guàrdia, o en qualsevol dependència de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. 

c) El professorat o el personal d’administració i servicis, si així ho estima oportú, 

sol·licitarà l’assistència jurídica de l’Advocacia General, tal com es disposa en 
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l’article 7 de la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, perquè exercisca 

les accions legals que corresponguen. 

La sol·licitud serà remesa per la direcció del centre i s’enviarà a la direcció 

territorial, on l’inspector o inspectora de zona elaborarà un informe; posteriorment, 

tota la documentació es traslladarà al secretari territorial que dóna el vistiplau, qui 

l’elevarà a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport. 

d) La sol·licitud d’assistència jurídica contindrà la informació següent: dades 

personals de la persona interessada, telèfon de contacte, relat dels fets i tots els 

elements de prova de què es disposen i que servisquen per a confirmar aquells, 

amb citació de testimonis i, si és possible, dels seus relats dels fets. Així mateix, 

anirà acompanyada de la denúncia presentada, del comunicat d’assistència mèdica, 

si n’hi ha, i d’un certificat de la direcció que confirme si els fets denunciats estan 

relacionats amb l’exercici de la funció o càrrec de la persona sol·licitant. 

e) El director o directora notificarà immediatament el fet denunciat a la Inspecció 

Educativa i ho comunicarà al Registre Central del PREVI. 

f) La direcció del centre realitzarà tots els tràmits previstos en este protocol amb la 

màxima celeritat. 

2. Intervenció de la Direcció General de Personal. 

La Direcció General de Personal Docent, a la vista de la documentació remesa per 

qui sol·licite assistència jurídica, emetrà, com a superior jeràrquic, l’informe a què 

es referix l’article 11.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica 

a la Generalitat. L’esmentat informe indicarà si es compleixen els requisits previstos 

en la llei mencionada perquè la persona sol·licitant puga rebre l’assistència de 

l’Advocacia General. La direcció general traslladarà totes les actuacions fetes i 

realitzarà les actuacions complementàries que considere necessàries. 

3. Resolució. 

L’advocat general de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 11.2 

de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, 

prendrà l’acord que corresponga i el comunicarà a la persona interessada. 

La facultat concedida a la persona interessada per este article no menyscaba el seu 

dret a designar advocat que l’assistisca o a sol·licitar que este li siga designat d’ofici, 

segons l’article 12.3 de l’esmentada Llei 10/2005. 
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7.6.Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions plantejades 

si es produeixen fora del centre 

Actuacions en general 

Segons s’arreplega en l’article 28 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, s’aplicaran de forma 

general els protocols d’assetjament i cib0erassetjament escolar, i de conductes que 

alteren la convivència de forma greu i reinci cdent (insults, amenaces, agressions, baralles 

o vandalisme, maltractament infantil i violència de gènere), si estes situacions es 

produeixen fora del centre, en activitats extraescolars o complementàries, i en les 

realitzades fora del recinte escolar però que estiguen motivades per la vida escolar o 

directament relacionades amb esta. Els casos seran tractats d’acord amb el reglament de 

règim intern de cada centre. 

Actuació davant d’una situació de violència de gènere fora del centre 

1. En el cas de violència de gènere fora del centre, se seguirà el procediment de l’annex IV 

d’esta orde. En este cas, si la persona que pateix l’agressió és menor i es considera que hi 

ha desprotecció, es podran utilitzar el full de notificació i el procediment de l’Orde 

1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social, 

per a la comunicació de la situació a la Conselleria de Benestar Social i a la Fiscalia de 

Menors. 

2. Davant la situació descrita al punt anterior, la comunicació a la família es realitzarà 

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

s’informaran les autoritats  competents. 

Procediment davant d’actes vandàlics, agressions, baralles, consum i tràfic de substàncies 

perjudicials per a la salut, en l’entorn escolar. 

L’acord de col·laboració per a la millora de la convivència i de la seguretat escolar entre la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Delegació del Govern a la Comunitat 

Valenciana, seguirà el procediment següent: 

a) La direcció del centre realitzarà la comunicació de la situació d’agressió, baralles 

o vandalisme a les Forces de Seguretat de l’Estat competents. 

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

problemes de convivència o que atempte contra persones o instal·lacions en les 

proximitats del centre escolar, l’equip directiu arreplegarà les incidències en la fitxa 

de l’entorn escolar, que està disponible en 

‹http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf› 

 i la remetrà a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política Lingüística de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’adreça de correu electrònic 

‹convivència@gva.es››. 
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c) La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política Lingüística remetrà 

l’informe a la Delegació del Govern per mitjà de l’Àrea d’Alta Inspecció d’Educació. 

En l’acord de col·laboració esmentat, la Delegació del Govern a la Comunitat 

Valenciana es compromet a informar la direcció general que ha originat la 

comunicació de les accions que s’hagen realitzat en relació amb l’incident. 

d) La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política Lingüística informarà el 

centre interessat i la respectiva direcció territorial d’Educació sobre els casos 

comunicats a la Delegació de Govern. Si no s’ha realitzat cap comunicació 

d’incidències, l’esmentada direcció general informarà també d’esta circumstància. 

 

8.  AVALUACIÓ DEL PLA 

L’avaluació del Pla de Convivència consta de dos apartats. En primer lloc trobem el 

procés d’avaluació que ha de seguir-se de forma periòdica, cada  trimestre, una vegada 

realitzada la posada en marxa i consolidació del mateix dins de la institució educativa, per 

a analitzar el seu funcionament i realitzar les propostes de millora pertinents. Prèviament 

al procés d’avaluació es consultarà als tutors la seua impressió sobre la convivència i 

conflictivitat al Centre, per a posteriorment informar al Claustre i Consell Escolar 

Ordinaris de les avaluacions realitzades del projecte de Convivència del Centre. 

A final de curs es realitzarà una avaluació final i global del projecte, per introduir 

les millores que es consideren oportunes, que replegarem al llarg del curs de les propostes 

realitzades per part de tots els membres de la comunitat educativa: mares i pares, equip 

docent, alumnat, personal d’administració i serveis i l’administració educativa. 

Aquestes propostes de millora, sorgides de l’avaluació, si escau, després d’informar 

al Claustre i de ser aprovades pel Consell Escolar, seran reflectides en el Pla de 

Convivència del Centre i si es pertinent en el RRI, i el Pla de Millora i en la Memòria Final 

de Curs. 
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Aquest Pla de Convivència ha sigut aprovat pel Consell Escolar del I.E.S. “Bovalar" de 

Castelló, el 27 de Gener de 2015. 

 

L'àmbit d'aplicació del present Pla serà  l’I.E.S "Bovalar" de manera que l'alumnat, pares, 

professorat i personal no docent de l'institut estan obligats a conèixer, acceptar i complir 

tot allò que en ell es manifesta. 

 

Quan el present pla no estiga en concordança amb una altra norma de rang superior 

s'aplicarà el que dicte esta última. 

 

Les propostes de modificació d'este pla,  com a part del Projecte Educatiu del Centre, es 

podran fer per l'Equip Directiu, pel Claustre, per qualsevol dels altres sectors representats 

en el Consell Escolar o per un terç d'este òrgan. Una vegada presentada la proposta, el 

director fixarà un termini d'un mes per al seu estudi per tots els membres del Consell 

Escolar. La proposta de modificació podrà ser aprovada per tal consell el tercer trimestre 

del curs i entrarà en vigor al començament del curs següent. 

 

Correspon al director del centre docent adoptar les mesures adequades perquè este Pla de 

Convivència puga ser conegut i consultat per tots els membres de la comunitat educativa. 

Podrà també ser consultat per professors, pares i alumnes interessats per l'Institut, encara 

sense formar part d'ell. 

 


