
 

 

El Consell Escolar de l'IES Gaia, màxim òrgan de govern del centre i en el qual estan 

representades les famílies, el professorat, l'alumnat, el personal d'administració i serveis 

i l'administració municipal, després de la reunió mantinguda el dilluns 16 de gener i com 

resposta als desafortunats comentaris abocats en les xarxes socials per alguns pares i 

mares d'alumnat del centre contra la convivència en l'institut, i per a tranquil·litzar a les 

famílies del nostre alumnat, vol fa constar el següent: 

 

1. Que recolza de forma unànime les mesures que el centre en el seu conjunt i el seu 

equip directiu en particular ve adoptant en els últims anys i fins al dia d'avui per a 

mantenir la convivència en l'institut dins d’uns límits adequats, malgrat l'elevat 

nombre d'alumnes que es troben escolaritzats en ell. 

2. Que lamenta profundament que s'utilitzen les xarxes socials per a difondre calúmnies 

i afirmacions sense fonament en contra del centre, que intenten danyar la seua imatge 

i denigrar al col·lectiu de professionals que treballen en ell. 

3. Que no són certes afirmacions i impressions abocades de forma torticera en les xarxes 

socials en els últims dies sobre la convivència en el centre i que les situacions 

conflictives entre adolescents que puguen sorgir en ell s'aborden immediatament, 

aplicant les mesures oportunes en cada cas, i sempre emparades en el que arreplega 

el Decret 195/2022, d'11 de novembre, del Consell, d'igualtat i convivència en el 

sistema educatiu valencià i l'anterior Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre 

la convivència en els 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. 

4. Que els autors dels testimoniatges que apareixen en aqueixes xarxes socials no han 

sol·licitat encara i en cap moment una reunió amb cap representant del centre per a 

transmetre les seues preocupacions o per a contrastar la veracitat de la informació que 

ells pogueren tenir. 

5. Que convida a les famílies que vulguen conèixer de forma objectiva la situació de 

convivència a l'interior de l'institut  a reunir-se amb els membres del consell escolar, 

amb l'equip directiu o amb el professorat en general, per a recaptar, mantenint sempre 

la privadesa obligada per la Llei de Protecció de Dades, la informació que necessiten 

i contrastar-la amb la qual es puga haver obtingut, o no, d'altres fonts.  

 

A Sant Vicent del Raspeig, a 16 de gener de 2023 

El President del Consell Escolar de l'IES Gaia 

 


