
DECRET 195/2022 DE 11 DE NOVEMBRE DEL CONSELL,
D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA EN EL SISTEMA EDUCATIU

VALENCIÀ

PROCEDIMENT ORDINARI PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DAVANT DE
CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA I MESURES D’ABORDATGE
EDUCATIU

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA I MESURES
D’ABORDATGE EDUCATIU



PROCEDIMENT ORDINARI PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DAVANT DE CONDUCTES GREUMENT
PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA

FASE RESPONSABLE TERMINI ACTUACIONS

Inici Direcció
Màx. 3 dies  hàbils des
del coneixement dels

fets

- Informar Inspecció.
- Informar Comissió Conv. CE.
- Si es cau, notificar PREVI ITACA
- Redactar doc. d’inici procediment.I
- Informar alumne i famílies.
- Si és el cas, presentar la possibilitat d'acollir-se a la tramitació
per procediment conciliat.*

Instrucció I Persona
Instructora

Max. 5 dies lectius, una
vegada rebuda la

notificació de
nomenament

- Actuacions que considere oportunes.
- Sol·licitar informes i proves que estime pertinents per a
l’esclariment dels fets.

Instrucció II
Persona

Instructora
5 dies lectius, una

vegada acabada la fase
I de la instrucció.

- Audiència a les persones interessades perquè puguen al·legar
i presentar els documents que estimen pertinents.
- Si abans del venciment d’aquest termini manifesten la seua
intenció de no efectuar al·legacions, es tindrà per realitzat
aquest tràmit.

Proposta de
resolució

Persona
Instructora

Màx 10 dies lectius,
una vegada rebuda la

notificació de
nomenament

- Indicar atenuants i agreujants.
- Informació sobre el procés conciliat.
- Mesures d’abordatge educatiu previstes.
- Entregar a direcció tota la doc.

Resolució Direcció
Màx. 2 dies lectius,
comptats a partir de

l’endemà del lliurament
de la proposta de

resolució

Notificar:
- A l’alumne o l’alumna
- Pares, mares o representants legals
- Al consell escolar, quan siga convocat
- A l’equip docent
- A la Inspecció d’Educació. * El termini de 2 dies lectius podrà

ampliar-se en cas que, segons el parer de la direcció,
existisquen causes que ho justifiquen.

Reclamació
davant del

CE

Pares, mares o
representants

legals

Dins dels 2 dies lectius
següents al de la seua

recepció.
Escrit dirigit al CE per registre d’entrada.

Resolució
CE

Sessió
extraordinària

de CE

Màx. 10 dies lectius
comptats des de

l’endemà de la recepció
de la reclamació

Proposarà a la direcció la confirmació de la mesura aplicada o la
modificació o anul·lació d’aquesta.

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#procediments-decret-195-2022
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#procediments-decret-195-2022


Resolució
de la

reclamació
Direcció

Màx. 2 dies lectius
comptats des de

l’endemà de la recepció
de la proposta del CE.

Màx 10 dies hàbils

Si la proposta del CE modifica o anul·la la proposta de direcció,
aquest/a podrà sol·licitar assessorament a la Inspecció
d’Educació.
- Si escau, un informe sobre la legalitat de la decisió adoptada.
- La direcció haurà de resoldre i notificar per escrit la seua
resolució al reclamant.

NOMENAMENT DE LA PERSONA INSTRUCTORA (DEFINIR EN NOF): del claustre de professorat, per ordre
alfabètic, iniciar per la lletra de sorteig per als actes d’admissió. Excloure: professorat implicat, professorat de
l’alumne/a, tutors/es i membres del CE.

1. CONSIDERACIONS GENERALS

a) Totes les citacions, es realitzaran a través dels mitjans utilitzats ordinàriament pel
centre per a comunicar-se amb l’alumnat i les seues famílies, i en quedarà constància de la
remissió i data, o per qualsevol mitjà de comunicació immediata que permeta deixar
constància fefaent de la remissió i data.

b) La incompareixença sense una causa justificada o bé la negativa a rebre
comunicacions o notificacions, no impedirà la continuació del procediment i l’adopció de les
mesures adoptades.

c) Les normes vulnerades i les mesures aplicades constaran en el registre del centre
durant el termini de dos anys des del compliment de la mesura corresponent, i es procedirà
a la seua cancel·lació d’ofici, sempre que durant aquest no s’haguera incorregut de nou en
una conducta greument perjudicial.

d) Les conductes que hagen sigut objecte de cancel·lació en el corresponent registre
no seran computades a l’efecte de reincidència.

2. PROCEDIMENT CONCILIAT:

La direcció del centre, en la reunió d’inici de procediment ordinari, presentarà a
l'alumnat i als seus pares, mares o representants legals, la possibilitat d'acollir-se a la
tramitació per procediment conciliat quan concórreguen les circumstàncies següents:

a) L'acceptació i subscripció d'un compromís de col·laboració entre el centre docent,
l'alumnat i els seus pares, mares o representants legals.

b) El reconeixement de la conducta greument perjudicial.

c) La petició de disculpes davant els perjudicats o les perjudicades, si n’hi haguera.

d) Altres circumstàncies que estiguen recollides en les seues normes de convivència.



RESPONSABLE TERMINI ACTUACIONS

Direcció En reunió d’inici de
procediment ordinari.

Si és el cas, presentar la possibilitat d'acollir-se a la
tramitació per procediment conciliat

Família i alumne/a En reunió d’inici de
procediment ordinari

Decidiran si accepten o rebutgen aquest procediment.

Direcció Màxim 3 dies lectius a
partir de l'endemà de la

reunió.

Redacció del compromís de col·laboració entre el
centre docent, l'alumnat i els seus pares, mares o

representants legals.

- La falta de compareixença, així com el rebuig d'aquest procediment, suposarà la tramitació del
procediment ordinari, en aquest cas, el termini per a la realització d'al·legacions o recusacions
començarà des de l'endemà de la celebració de la reunió.

- El procediment conciliat haurà de concloure en un termini màxim de 20 dies lectius des de la
comunicació de l'inici del procediment. Si no és així, es continuarà amb el procediment ordinari.

- Si durant la tramitació per aquest procediment es trenca el compromís o es reincideix en la conducta, es
continuarà pel procediment ordinari. En aquest cas, el termini per a al·legacions i recusació començarà
des de l'endemà de produir-se la ruptura del compromís.

3. MESURES CAUTELARS:

Abans de l'inici del procediment ordinari o en qualsevol fase de la tramitació, la
direcció del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de la persona instructora, oïda la
comissió de convivència del consell escolar del centre, podrà adoptar la decisió de prendre
mesures provisionals.
- Seran comunicades al pare, la mare o representants legals.
- Podran ser revocades en qualsevol moment, especialment quan s'arribe a acords dins del
marc del procediment conciliat.
- Podran consistir en:

a) El canvi temporal de grup.
b) La suspensió temporal d'assistència a determinades classes o al centre.
c) La suspensió d'assistència a activitats complementàries o extraescolars.

d) La suspensió de la utilització dels serveis complementaris del centre.

- Podran establir-se per un període màxim de 5 dies lectius.
- De manera excepcional, i tenint en compte el possible perjudici ocasionat a la convivència
del centre, els danys causats o les conseqüències sobre les persones, es podrà mantindre
la mesura provisional fins a la resolució del procediment ordinari.



CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA (ART. 15) MESURES D'ABORDATGE EDUCATIU (Art. 16)

a)    Les faltes injustificades de puntualitat o assistència. Es consideraran faltes injustificades

aquelles que manquen de validesa informativa i documental, traslladada per l'alumnat, o els pares,

mares o representants legals en cas de menors d'edat, al tutor o tutora de l'alumne o alumna.

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

les activitats d'aula.

c)    Els danys en les instal·lacions, recursos materials o documents del centre, o en les

pertinences dels membres de la comunitat educativa.

d) L'ús de qualsevol objecte o substància no permesos.

e) Les conductes que puguen impedir o dificultar l'exercici del dret a l'estudi de la resta de

l'alumnat.

f) La incitació a cometre actes contraris a les normes de convivència.

g) Els actes d'incorrecció o desconsideració al professorat o a altres membres de la comunitat

educativa.

Qualsevol altra conducta que altere el normal desenvolupament de l'activitat educativa, que no

constituïsca conducta greument perjudicial per a la convivència.

Les normes d'organització i funcionament dels centres podran concretar aquestes conductes amb

la finalitat d'aconseguir la seua adaptació als diferents cursos, cicles, nivells i etapes educatives i

ensenyaments, així com a l'alumnat escolaritzat i al context de cada centre.

a) Amonestació oral, preservant la privacitat adequada.

b) Amonestació per escrit.

c) Compareixença immediata davant de la direcció d'estudis o la direcció del centre.

d) Realització de treballs específics en horari no lectiu.

e) Realització de tasques educatives que contribuïsquen a la millora i desenvolupament de

les activitats del centre i/o dirigides a reparar el mal causat en les instal·lacions, material

del centre o pertinences d'altres membres de la comunitat educativa.

f) Retirada dels objectes o substàncies no permesos, d'acord amb el que es determine en

les normes d'organització i funcionament del centre.

g) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries del

centre durant un període màxim de 15 dies naturals.

h) Canvi de grup de l'alumne o alumna durant un termini màxim de 5 dies lectius.

i) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un termini màxim de 3 dies

lectius. Durant el temps que dure la suspensió, l'alumne haurà de romandre en el centre i

realitzar les activitats formatives que es determinen per a garantir la continuïtat del seu

procés educatiu.

- Per a l'aplicació les mesures g) i i) serà preceptiu el tràmit d'audiència a l'alumnat i als seus pares, mares o representants legals, en cas de ser menors d'edat, en un termini
de 5 dies hàbils.
- L'aplicació de les mesures a, b, c i d correspondrà al professorat present en aquell moment, o al tutor o tutora del grup quan tinga coneixement del fet.
- Correspon a la direcció del centre l'aplicació de les mesures e, f, g, h i i.

● Les conductes contràries a la convivència prescriuen en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de la data de comissió.
● Les conductes greument perjudicials per a la convivència prescriuen en el transcurs del termini de dos mesos comptats a partir de la comissió dels fets.
● Els actes que pogueren ser constitutius de delicte o poguera derivar-se'n responsabilitat penal, la direcció del centre té l'obligació de comunicar els fets a

l'administració corresponent, als cossos de seguretat i al Ministeri Fiscal. Se n'informarà l'alumne o alumna i la família o representants legals quan siguen menors
d'edat.



CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA (ART. 18.) MESURES D'ABORDATGE EDUCATIU (ART. 19)

a) Els actes greus d'indisciplina, desconsideració, insults, amenaces, falta de
respecte o actituds desafiadores, comesos cap al professorat i personal del centre.
b) L'assetjament i el ciberassetjament a qualsevol membre de la comunitat
educativa.
c) L'ús de la intimidació o la violència, les agressions, les ofenses greus, l'abús
sexual i els actes d'odi, o els que atempten greument contra el dret a la intimitat, a
l'honor, a la pròpia imatge o a la salut dels membres de la comunitat educativa.
d) Violència de gènere.
e) La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la
comunitat educativa, ja siguen per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, orientació
sexual, identitat de gènere, discapacitat o diversitat funcional, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
f) L'enregistrament, manipulació, publicitat i/o difusió no autoritzada d'imatges, a

través de qualsevol mitjà o suport, quan aquest fet resulte contrari al dret a la
intimitat, o continga contingut vexatori, agressions i/o humiliacions cap a qualsevol
membre de la comunitat educativa.
g) Els danys greus causats intencionadament, o per ús indegut, en les instal·lacions,
materials i documents del centre o en les pertinences d'altres membres de la
comunitat educativa.
h) La suplantació de personalitat i la falsificació o sostracció de documents
acadèmics.
i) L'ús, la incitació a aquest, la introducció en el centre o el comerç d'objectes o

substàncies perjudicials per a la salut o perilloses per a la integritat personal dels
membres de la comunitat educativa.
j) L'accés indegut o sense autorització a documents, fitxers i servidors del centre.
k) La incitació o estímul a la comissió d'una falta que perjudica greument la
convivència.
l) L'incompliment d'alguna mesura imposada per una conducta contra les normes de

convivència, així com l'incompliment de les mesures d'abordatge educatiu dirigides a
reparar els danys o assumir el seu cost, o a fer les tasques substitutives imposades.

a) Realització de tasques fora de l'horari lectiu en benefici de la comunitat educativa, per a
la reparació del mal causat en instal·lacions, transport escolar, menjador, materials,
documents o en les pertinences d'altres persones.
b) Suspensió del dret a participar en activitats complementàries i/o extraescolars del
centre durant un màxim d'entre 15 i 30 dies naturals.
c) Suspensió del dret d'eixides al pati, quan la conducta haja sigut comesa en aquest
espai o qualsevol altre espai comú de convivència del centre, durant un període màxim
d'entre 7 i 15 dies naturals. Durant el compliment de la mesura, es garantiran actuacions
d'intervenció pedagògica per a treballar la presa de consciència dels fets, amb la finalitat
d'interioritzar els valors de respecte i convivència.
d) Trasllat definitiu de l'alumne o l'alumna a un altre grup del mateix curs.
e) Suspensió del dret d'assistència a classe en una o diverses matèries, o
excepcionalment al centre, per un període comprés entre 7 i 15 dies naturals.

f) Excepcionalment, quan la gravetat dels fets ho justifique, es podrà suspendre
l'assistència al centre educatiu per un període d'entre 15 i 30 dies naturals. En aquest cas,
i durant aquest interval, l'alumne o l'alumna haurà de realitzar les activitats formatives que
determine el professorat per a evitar la interrupció del seu procés educatiu i avaluatiu. Es
dissenyarà un pla de treball que coordinarà i supervisarà la direcció d'estudis del centre,
amb seguiment per part de l'equip educatiu i seran tingudes en compte en l'avaluació final
de les matèries. Així mateix, l'alumne o l'alumna podrà realitzar les proves objectives
d'avaluació que hi haguera programades en aquest període.
g) Suspensió del dret a la utilització del transport escolar durant un període entre 7 i 15
dies naturals quan la conducta haja sigut comesa en el transport escolar.
h) Suspensió del dret a la utilització del menjador escolar durant un període entre 7 i 15

dies naturals quan la conducta haja sigut comesa en el menjador escolar.
i) Excepcionalment, quan concórreguen circumstàncies d'especial gravetat en la
comunitat educativa, la direcció del centre n'informarà la comissió de convivència del CE i
a la Inspecció d'Educació la possibilitat de canvi de centre educatiu, que es durà a terme,
preferentment, en la localitat o districte en el qual es trobe escolaritzat, amb garantia dels
serveis complementaris que siguen necessaris, condició sense la qual no podrà aplicar-se
aquesta mesura.



COMPARATIVA CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA Decret 39/2008 – Decret 195/2022

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que
sobrepassin la incorrecció o la desconsideració previstes en l'article 35 del present Decret.

a) Els actes greus d'indisciplina, desconsideració, insults, amenaces, falta de respecte o actituds desafiants,
comesos envers el professorat i personal del centre.

b) L' agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre de la
comunitat educativa, així com la manca de respecte greu a la integritat i dignitat personal.

c) L' ús de la intimidació o la violència, les agressions, les ofenses greus, l'abús sexual i els actes d' odi, o
els que atempten greument contra el dret a la intimitat, a l' honor, a la pròpia imatge o a la salut dels
membres de la comunitat educativa

c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si tenen un
component sexista o xenòfob, així com les que es realitzin contra els alumnes o les alumnes més
vulnerables per les seves característiques personals, socials o educatives.

e) La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin
per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat o diversitat
funcional, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

d) L'assetjament escolar. b) L' assetjament i ciberassetjament a qualsevol membre de la comunitat educativa.

e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. h) La suplantació de personalitat i la falsificació o sostracció de documents acadèmics.

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

g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels membres de
la comunitat educativa.

g) Els danys greus causats intencionadament, o per ús indegut, a les instal·lacions, materials i documents
del centre o a les pertinences altres membres de la comunitat educativa

h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de les activitats del centre.

i) L'ús, la incitació al mateix, la introducció en el centre o el comerç d' objectes o substàncies perjudicials per
a la salut o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

i) Les actuacions que puguin perjudicar o perjudiquin greument la salut i la integritat personal dels membres
de la comunitat educativa.

j) La introducció en el centre d' objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la integritat
personal dels membres de la comunitat educativa.

k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre educatiu si concorren
circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà.

Ara és una agreujant recollida a l'article 22.4.b.iv



l) La incitació o l' estímul a cometre una falta que afecti greument la convivència en el centre. k) La incitació o estímul a la comissió d'una falta que perjudica greument la convivència

m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant de
conductes contràries a les normes de convivència. l) L' incompliment d' alguna mesura imposada per una conducta contra les normes de convivència, així com

l' incompliment de les mesures d' abordatge educatiu dirigides a reparar els danys o assumir-ne el cost, o a
fer les tasques substitutives imposades.n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant les faltes que afectin greument

la convivència en el centre.

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

p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre. Ja no es considera una conducta greument perjudicial per a la convivència

NOVETATS:  Article 18 Decret 195/2022
d) Violència de gènere.

f) La gravació, manipulació publicitat i/o difusió no autoritzada d'imatges, a través de qualsevol mitjà o suport, quan aquest fet resulte contrari al seu dret a la intimitat, amb
contingut vexatori, agressions i/o humiliacions comeses cap als membres de la comunitat educativa.


