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1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’escola té una missió molt important en la societat, complementària a la funció de la familia, 

i és formar persones amb una sèrie de valors i competències necessàries per a la vida que ens ajude a 
millorar i entre aquestes competències, està la de la convivencia basada en el respete i la igualtat, 
sempre seguint el model d’ideari propi del nostre centre. 

Per a poder aconseguir aquest objectiu, serà primordial la prevenció, així que el col·legi ha de 
ser capaç de elaborar unes estratègies per a tota la Comunitat Educativa que ens porte a la promoció 
de la convivencia, com diu l’article 3  De l’ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport 

L’ article 3. El pla de convivencia 
1. El pla de convivència ha d’arreplegar el conjunt de regles, normes, procediments i 

actuacions que permeten dur a terme la instauració i la continuïtat dels valors subscrits en el 
projecte educatiu del centre de què forma part. El pla de convivència té com a objectiu primordial 
la promoció de la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica 
d’estos, especialment la violència de gènere, la igualtat i la no-discriminació, atenent les 
circumstàncies i condicions personals de l’alumnat. 

 
2.- SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA EN EL NOSTRE CENTRE. 
 
En general en el nostre centre hi ha un bon clima de convivencia entre tots els membres de 

la comunitat educativa: alumnes, professors, personal no docent, familia. 
Els conflictes més repetitius solen ser : retards, baralles entre alumnes  que es poden 

diferenciar en 2 tipus: 
Els xics solen ser agressions més físiques o verbals i les xiques , conflictes més manipulatius 

utilitzant moltes vegades les xarxes social o els mòbils. 
Als professors i les professores, reproben les conductes desafiants d’alguns alumnes així com 

la falta de motivació, d’interés que mostren alguns alumnes que no porten material o xarren . 
Les famílies solen implicar-se quan sorgeixen problemes, sobre tot quan comencen a eixir les 

conductes disruptives, encara que després, algunes d’elles solen abandonar el seguiment. 
a) Actuacions de gestió i d’organització del centre que influïxen en la 

convivència. 
b) Grau de participació en la vida del centre del professorat, de l’alumnat, de les famílies i 

del personal d’administració i servicis, així com d’altres institucions i entitats de l’entorn. 
 c) Actuacions realitzades en l’àmbit de la promoció, prevenció i intervenció en 

convivència, i efectivitat d’estes.  
d) Conflictivitat detectada en el centre mitjançant l’anàlisi d’algunes variables, entre 

d’altres, les causes i els tipus de conflictes, els agents implicats i la localització d’aquells. 

 
3.- EL NOSTRE CENTRE DAVANT EL CONFLICTE 
 
Com cita l’ Article 8. : “Les Mesures i accions orientades a la promoció de la convivència i a la 

prevenció de conflictes per a aconseguir un adequat clima educatiu en el centre, parteixen d’ 
actuacions preventives i coherents amb els diferents plans del centre i es desenvolupa mitjançant les 
següents les accions”:  

 a)  Accions de diagnòstic que faciliten la detecció de casos de violència greu i, per tant, 
ajuden a previndre’ls, com ara l’assetjament:  des de 3er de Primària fins a 2on d’ESO, s’ha passat el 
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CESC (qüestionari de conductes socials) i la formació d’una comissió especial, per crear una línea de 
treball amb els resultats obtesos.  

b) Ens coordinem amb les diferentes entitas de la nostra població per a que es realitzen en el 
nostre col·legi tots aquells tallers, xarrades o dinàmiques per a prevenir els conflictes i promoure la 
convivència, dirigides tant a alumnes com a mares i pares. Entre les nombroses activitats podem 
ennumerar : Les  activitats que ofereix el Pla Director, campanyes des de l’Ajuntament, des d’Atenció 
Social, o diferents ONGs com :”Movimiento contra la intolerancia” Cáritas, etc. 

c) A principi de curs, tant a la reunió de famílies com a la primera sessió de Tutoria amb 
l’alumnat , es dóna a conèixer el Reglament de Règim Interior i es comenta, per a que tothom sàpia 
quines són les actuacions i les línees a seguir en el nostre centre. També es repartix a tot el claustre 
de professorat. En la tutoria també es treballa la redacció de normes que s’hauran de seguir a les 
clases per al bon funcionament d’aquestes. Estes normes són debatides per l’alumnat i col·locat en 
una part ben visible del centre. 

d) Des de el Pla d’Acció Tutorial  fomenten les activitats que desenvolupen el respecte a la 
diversitat i la igualtat entre hòmens i dones per mitjà de l’educació dels sentiments i de les emocions, 
així com la capacitat d’elecció, basada en arguments de validesa i en coherència amb els valors de 
llibertat, respecte, igualtat i solidaritat. 

e) Activitats d’acollida per a l’alumnat que es matricula en el centre per primera vegada i per 
a les seues famílies, que es reflexen amb una reunió conjunta de familia, Equip Directiu, Orientadora i 
tutor/a per a explicar-los el funcionament de l’escola, facilitar-li el material que li puga fer falta i 
ensenyar-los l’escola. A l’alumne/a se li assigna un company de classe de confiança per a que els 
primers dies l’acompanye i li ajude a integrar-se en la vida diària. 

 f) Amb la finalitat de sensibilitzar tota la comunitat educativa davant dels casos de violència 
escolar greu,  de facilitar la prevenció, la detecció i l’eliminació d’estes manifestacions, celebrem els 
dies conmemoratius propis : Dia de prevenció de la violència de gènere, dia de la Pau, … 

g) Per a resoldre conflictes está la Comissió de Disciplina, formada per la Cap d’Estudis, una 
professora i l’orientadora, que porten una inmediata intervenció en aquells /es alumnes que han 
manifestat discriminació, conflictes o conductes disruptives . També amb la tutoria individual es 
pretén portar un seguiment de cada alumne/a i per a que siga més efectiu, disposem de co-
tutors/res que ajuden als tutors/es oficials de cada grup i es reparteixen l’alumnat per a poder 
atendre el major nombre de vegades als alumnes. 

 
Recurrint a l’ Article 10. Mediació en la resolució de conflictes . El Decret 39/2008, de 4 

d’abril, en l’article 7,  el nostre centre forma a un nombre d’alumnes de Secundària per a que 
constituisquen un equip de mediació escolar, que intervindran en alguns conflictes que es 
produisquen a Primària i que segons la naturalesa del problema, l’Equip Directiu els derivarà. El 
procediment a seguir , així com els registres a utilizar, estan dins del projecte de Mediació que tenim 
al col·legi. 

 Registre d’incidències en matèria de convivencia, es realitza en el PREVI  de Conselleria. 
 

4.- MESURES EDUCATIVES CORRECTIVES 
 
Les mesures correctives que es prenen, s’ajusten al tipus de falta comesa, tenint com 

objectiu la millora del procés educatiu i les circunstàncies personals, familiars i socials dels alumnes 
que han comés la falta.  

Aquestes mesures s’aplicaran d’acord al Reglament de Règime Intern del centre, i són les 
següents: 

RRI 
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 ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA Art. 83 Disposiciones generales Podrán ser objeto de 
medidas correctoras o disciplinarias, los hechos o conductas tipificados como tales en los artículos 
del presente Reglamento, en concordancia con los artículos 35 y 42 del Decreto 39/2008, realizados 
por los alumnos dentro del recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias, 
extraescolares y servicios escolares así como los producidos fuera del recinto escolar motivados o 
directamente relacionados con la vida escolar y afecte a algún miembro del Centro. 

 Art 84.- Alteración de la convivencia Las alteraciones de la convivencia podrán consistir en 
conductas contrarias a la misma o en conductas gravemente perjudiciales. 

 Art 85.- Conductas contrarias a la convivencia. Son conductas contrarias a la convivencia las 
siguientes:  

- Las faltas de puntualidad injustificadas.  
- Las faltas de asistencia injustificadas. 
 - Los actos que alteren el desarrollo normal de las actividades del centro, especialmente las 

clases. 
 - Los actos de indisciplina. 
 - Los actos de incorrección, desconsideración, injurias y ofensas contra cualquier miembro 

del Centro.  
- El hurto o deterioro intencionado en inmuebles, materiales, documentación o recursos 

tanto del centro como de cualquier miembro del mismo. 
 - Las acciones perjudiciales para la integridad y la salud de cualquier miembro del Centro. 
 - La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 - La negativa a trasladar la información facilitada a los padres o tutores por parte del centro y 

viceversa. 
 - La alteración o manipulación de la documentación facilitada por el centro a padres o 

tutores.  
- La suplantación de la personalidad de miembros del Centro.  
 - La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la comunicación durante las 

actividades realizadas en el centro educativo. 
 - El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y cualquier otro aparato electrónico ajeno 

al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades realizadas en el Centro. 
 - Los actos que dificulten o impidan el derecho al estudio de los alumnos.  
- La incitación a cometer una falta contraria a las normas de convivencia.  
- La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante conductas 

contrarias a la convivencia.  
- El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos del centro. 
 - La desobediencia en el cumplimiento de las normas del carácter propio del centro que 

estén incluidas en el proyecto educativo. 
 Art. 86.- Gradación de las medidas educativas correctoras y disciplinarias. A efectos de la 

gradación de las medidas educativas correctoras y disciplinarias se consideran circunstancias 
atenuantes y agravantes las siguientes:  

- Circunstancias atenuantes:  
- Reconocimiento espontáneo de la conducta o La no comisión con anterioridad de acciones 

contrarias a la convivencia.  
 -La petición de excusas en casos de injurias, ofensas y alteración de las actividades del 

centro. - El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.  
- La falta de intencionalidad.  
- El carácter ocasional del hecho.  
- La provocación suficiente  
- Circunstancias agravantes:  



   

 

 7 
 

-La premeditación. 
- La reiteración.  
- La conducta discriminatoria por cualquier motivo. 
- Cuando la sustracción, injuria u ofensa se realice contra quien se halle en situación de 

inferior edad, indefensión, minusvalía o incorporación reciente al centro.  
- La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información y 

comunicación.  
- La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato.  
Art. 87.- Medidas educativas correctoras Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser 

corregidas con las medidas correctoras siguientes: 
 - Amonestación verbal.  
- Comparecencia ante el Jefe de Estudios o Director.  
- Amonestación por escrito.  
- La retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos ajenos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos aparatos se retirarán apagados y serán devueltos a los 
padres, tutores o alumno transcurridos tres días. 

 - Privación del recreo por un período máximo de 5 días lectivos sin privación del tiempo de 
descanso. 

 - La incorporación al aula de convivencia.  
- La realización de tareas educadoras en horario no lectivo por un máximo de 5 días lectivos.  
- La suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares complementarias o 

servicios escolares programadas por el centro durante los 15 días siguientes a la imposición de la 
medida correctora. 

 - La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior 
a 5 días lectivos. 

 - La reparación de daños materiales mediante el pago o sustitución del material dañado a 
cargo de los padres o representantes legales del menor.  

Art. 88.- Órgano competente. La imposición de medidas educativas correctoras corresponde 
al Director del centro sin perjuicio de que éste pueda delegar su imposición en el jefe de estudios o al 
profesor de aula en el caso de las medidas correctoras recogidas en el Anexo I del Decreto 39/2008, 
de 4 de abril 

. Art. 89.- Procedimiento La imposición de cualquier medida correctora, deberá ser 
comunicada fehacientemente7 a los padres, tutores o alumnos mayores de edad, quedando 
constancia escrita que incluya la descripción de la conducta, su tipificación y la medida Cuando estas 
consistan en la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, 
complementarias y servicios escolares o en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases, será preceptivo el trámite de audiencia a padres, tutores o alumnos mayores de edad, en un 
plazo de diez días hábiles. 

 Art. 90.- Pérdida del derecho a la evaluación continua. A los efectos de establecer un 
procedimiento extraordinario de evaluación, la Dirección establecerá el número de faltas en función 
de cada uno de los casos, si los hubiere, que impiden la aplicación del carácter continuo de la 
evaluación, las siguientes:  

- Pérdida del derecho a la evaluación si no se ha asistido al menos al 75% de las horas en cada 
una de las materias. Lo anteriormente descrito, no impedirá la aplicación de medidas correctoras 
ante las faltas de asistencia injustificadas. 

 Art. 91.-Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Son conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el Centro, las siguientes: 

 - Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra cualquier miembro del 
Centro. - La agresión física, amenazas y coacciones, discriminación grave y falta de respeto a la 
integridad o dignidad personal de cualquier miembro del Centro.  
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- Las vejaciones, humillaciones a cualquier miembro del Centro, especialmente si tienen un 
componente sexista o xenófobo, así como las realizadas contra los alumnos más vulnerables por sus 
características personales, sociales o educativas. 

 - El acoso escolar. - La suplantación de personalidad en actos de la vida docente.  
- La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
 - Los daños graves causados en locales, materiales o documentación del centro o en los 

bienes de cualquier miembro del Centro.  
- Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del centro.  
- Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud o integridad personal de cualquier 

miembro del Centro. - La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales 
para la salud e integridad personal de cualquier miembro del Centro.  

- Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro si concurren circunstancias 
de colectividad o publicidad intencionada. 

 - La incitación o estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en el 
centro.  

- La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas.  
- La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas. 
 - El acceso indebido a ficheros y servidores del centro. 
 - Los actos atentatorios contra el carácter propio del centro o proyecto educativo.  
Art. 92.- Medidas educativas disciplinarias. Las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia que consistan en actos injustificados que perturben gravemente el desarrollo normal de 
las actividades del centro o la negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras o 
disciplinarias adoptadas, podrán ser sancionadas con la imposición de las medidas educativas 
disciplinarias siguientes: 

 - Realización de tareas educadoras en horario no lectivo por un período comprendido entre 
6 y 15 días lectivos.  

- La suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, complementarias y 
servicios escolares programados por el centro durante los 30 días siguientes a la imposición de la 
medida disciplinaria. 

 - El cambio de grupo o clase por un período comprendido entre 6 y 15 días lectivos. 
 - La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 

comprendido entre 6 y 15 días lectivos. El resto de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia podrán ser sancionadas con las siguientes medidas educativas disciplinarias: 

 - Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un período comprendido 
entre 6 y 30 días lectivos9. Cada centro deberá establecer las medidas que garanticen la no 
interrupción del proceso formativo (art. 43.3 a del Decreto 39/2008….). 

 - Cambio de centro educativo. En caso de aplicar esta medida disciplinaria, el alumno que se 
encuentre en edad de escolaridad obligatoria, se propondrá a la Administración Educativa que le 
proporcione plaza escolar en otro centro con garantía de los servicios complementarios que sean 
necesarios.  

Art. 93.- Procedimiento. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia solo 
podrán ser objeto de medida disciplinaria previa instrucción del correspondiente expediente. 
Corresponde al Director incoar, por propia iniciativa o a propuesta de cualquier miembro del Centro, 
los referidos expedientes. El acuerdo de iniciación del expediente se acordará en el plazo máximo de 
dos días hábiles desde el conocimiento de los hechos. El Director hará constar por escrito la apertura 
del expediente disciplinario que deberá contener al menos los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos del alumno. 
 - Los hechos imputados.  
- La fecha en la que se produjeron los mismos. 
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 - El nombramiento de la persona designada como instructora. En el caso de expedientes de 
gran complejidad podrá ser auxiliado por un secretario.  

- Las medidas de carácter provisional que en su caso se hayan acordado. El acuerdo de 
iniciación del expediente deberá notificarse a los padres o tutores, al alumno mayor de edad y al 
instructor. En la notificación se advertirá a los interesados que de no efectuar alegaciones en el plazo 
de 5 días naturales, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un 
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. En el mismo plazo señalado en el 
párrafo anterior o en cualquier momento del procedimiento, los padres o tutores o el propio alumno 
mayor de edad podrán manifestar su conformidad con los hechos, la calificación y las medidas 
disciplinarias propuestas en el escrito de iniciación, siempre que éste contenga los requisitos a los 
que hace referencia el artículo siguiente del presente Reglamento En este caso se dictará resolución 
en el plazo máximo de dos días naturales desde que conste dicha conformidad de forma expresa. 

 Art. 94.- Instrucción y propuesta de resolución. El Instructor del expediente, en el plazo 
máximo de 10 días naturales desde la notificación de su designación, practicará las actuaciones que 
estime pertinentes, solicitará los informes que juzgue oportunos y practicará las pruebas que 
estimen conveniente para el esclarecimiento de los hechos. Practicadas las anteriores actuaciones, el 
instructor formulará propuesta de resolución que se notificará a los padres o tutores y al alumno 
mayor de edad, concediéndoles audiencia por un plazo de 5 días naturales. Se podrá prescindir de 
dicho trámite cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros 
hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. La propuesta de resolución deberá 
contener: 

 a) los hechos imputados al alumno.  
b) La tipificación de los mismos según lo previsto en el art. 85 del presente Reglamento. 
 c) La valoración de la responsabilidad del alumno, especificando en su caso las circunstancias 

agravantes o atenuantes.  
d) La medida educativa disciplinaria aplicable. 
 e) La competencia del Director para resolver.  
Art. 94 bis.- Ley de autoridad del profesorado. El 10 de diciembre fue publicada en el DOCV, 

la ley 15/2010 de autoridad del profesorado. La presente ley tiene por objeto reconocer la autoridad 
del personal docente y establecer sus condiciones básicas de ejercicio. Cabe destacar dos aspectos:  

• En el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias, los hechos constatados por 
el personal docente gozarán de la presunción de veracidad.  

• El personal docente tendrá, en el desempeño de las funciones de gobierno, docentes y 
disciplinarias que tenga atribuidas, la condición de autoridad, y gozará de la protección reconocida a 
tal condición por el ordenamiento jurídico. 

 Art. 95.- Resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución del expediente 
disciplinario no podrá exceder de un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución 
deberá ser motivada y contendrá al menos los siguientes apartados:  

a) Hechos imputados al alumno.  
b) Circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere. 
 c) Fundamentos jurídicos en que se basa la medida impuesta.  
d) Contenido de la sanción y fecha de efectos.  
e) Órgano ante el que cabe imponer reclamación y plazo para la misma.  
f) En el caso de conformidad se hará constar de forma expresa, sin que la medida disciplinaria 

que se imponga pueda ser de mayor gravedad que la contemplada.Podrá solicitarse la revisión de la 
resolución del Director en un plazo máximo de 3 días naturales ante el Consejo Escolar del Centro, a 
instancias de padres o tutores o del alumno mayor de edad, de acuerdo con lo establecido en el art. 
57.d de la LODE, que resolverá en un plazo máximo de 10 días naturales. Contra la decisión del 
Consejo Escolar, no cabe reclamación o recurso alguno  
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Art. 96.- Medidas cautelares. Desde el inicio del expediente disciplinario o a lo largo de su 
tramitación el Director, oída la Comisión de Convivencia podrá adoptar las siguientes medidas 
provisionales:  

- Cambio de grupo 
 - Suspensión de asistir a determinadas clases. 
 - Suspensión de asistir a determinadas actividades o servicios del Centro.  
- Suspensión de asistir al Centro. Dichas medidas provisionales se establecerán por un 

periodo máximo de 5 días lectivos, salvo casos de especial gravedad a juicio del Director, en las que 
estas se mantendrán hasta la resolución del expediente disciplinario, debiendo ser comunicadas en 
todo caso a los padres, tutores o alumnos mayores de edad. Así mismo las medidas provisionales 
adoptadas se podrán dejar sin efecto o modificar en cualquier momento durante la tramitación del 
expediente. Si la medida adoptada consiste en la suspensión de asistencia a determinadas clases o al 
centro se organizarán por el jefe de estudios o tutor respectivamente, las actividades educativas o 
trabajos académicos que se consideren necesarios para garantizar el proceso formativo y el derecho 
a la evaluación continua del alumno. 

 Art 97.- Comunicación a la autoridad judicial. Cuando los hechos imputados puedan ser 
constitutivos de delito o falta, deberán comunicarse a la autoridad judicial y a la Dirección Territorial 
de Educación. En dicha comunicación se solicitará que se informe al centro de las actuaciones 
judiciales que en su caso se practiquen sin que la misma, paralice el expediente disciplinario que en 
su caso se incoe. En el caso de que la Administración de Justicia comunique al centro el inicio de un 
procedimiento penal, el órgano sancionador correspondiente, acordará la suspensión del expediente 
disciplinario hasta que recaiga resolución judicial, siempre que exista identidad de sujetos, hechos y 
fundamento entre el expediente disciplinario y el penal.  

Art. 98.- Prescripción. Las conductas contrarias a la convivencia prescribirán en el plazo de un 
mes desde la fecha de su comisión. Las conductas gravemente perjudiciales prescribirán en el plazo 
de tres meses desde la fecha de su comisión.  

Art. 99.- Aula de convivencia. La titularidad del centro podrá determinar la creación de un 
aula de convivencia para el tratamiento puntual e individualizado de alumnado que, como 
consecuencia de la imposición de una medida educativa correctora, se vea privado de su derecho a 
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. En este caso, en el plan de convivencia 
se establecerán los criterios y condiciones para que el alumnado sea atendido en el aula de 
convivencia.Incidencias de la Conselleria de Educación, con excepción de la amonestación verbal, la 
comparecencia ante el Jefe de Estudios o Director y la retirada de teléfonos móviles aparatos de 
sonido u otros aparatos electrónicos que no requieren constancia escrita. 
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5.- PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ DAVANT  DE SUPÒSITS DE 
VIOLÈNCIA ESCOLAR  

 

ANNEX I ASSETJAMENT ESCOLAR I CIBERASSETJAMENT 
 
L’assetjament escolar és entés com el maltractament psicològic, verbal o físic patit per un 

alumne o alumna en l’àmbit escolar, derivat de factors personals (físics, psicològics, d’orientació o 
d’identitat sexuals) o col·lectius (factors ètnics, grup social, religiós) de forma reiterada i al llarg d’un 
període de temps determinat. L’assetjament escolar pot adoptar distintes manifestacions: l’exclusió i 
la marginació socials, l’agressió verbal, les vexacions i humiliacions, l’agressió física indirecta, 
l’agressió física directa, la intimidació, les amenaces o el xantatge, entre d’altres.  

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

l’expectativa de ser blanc de futurs atacs. 
 b) Reiteració. Es repetix en el temps. L’agressió produïda no és un fet aïllat i la víctima la 

patix de manera continuada. 
 c) Hi ha desequilibri de poder. Es produïx una desigualtat de poder físic, psicològic o social, 

que genera un desequilibri de forces en les relacions interpersonals.  
d) Es produïx indefensió i personalització. L’objectiu del maltractament sol ser un únic 

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 definix com a assetjament entre iguals en l’entorn TIC i inclou 
actuacions de xantatge, vexacions i insults entre alumnes. Suposa difusió d’informació lesiva o 
difamatòria en format electrònic. El ciberassetjament és un 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.  
 
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 
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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.  

 
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 desaparéixer les proves físiques que tinga. 
 e) Demanar a l’alumne assetjat que comunique a un adult qualsevol insult, ofensa o agressió 

que reba i oferir-li els mecanismes i les vies perquè ho faça amb la major discreció possible. 
 f) Una vegada oït l’alumne assetjador i analitzada la situació, la direcció del centre li aplicarà 

les mesures cautelars que considere necessàries seguint el procediment disciplinari, segons el Decret 
39/2008.  

g) Quan s’haja valorat la situació, la direcció del centre decidirà aplicar al cas, o no, les 
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. 

 
 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, sollicite 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.  

 
 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 
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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.  

 
 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 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›. 

ANNEX II 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. 

Alumnat que altera greument la convivencia. 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 presencie, tractarà de conéixer els fets i la situació i ho comunicarà a la 
direcció del centre.  

1. 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.  

2. 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 
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4 d’abril, que estaran especificades en el reglament de règim interior del centre. La direcció del 
centre arreplegarà la informació, i una vegada oïda la comissió de convivència categoritzarà el tipus 
d’incidència i proposarà mesures correctores o disciplinàries, que tindran un caràcter educatiu i 
recuperador de la convivència en el centre. 

 a) Si es proposen mesures educatives correctores per a alguna de les conductes tipificades 
en l’article 35 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, s’ajustaran a l’article 36 del mateix decret. 

 b) Si es proposen mesures educatives disciplinàries per alguna de les conductes tipificades 
en l’article 42 del Decret 39/2008, s’ajustaran a l’article 43 del decret. 

3. Mesures de suport.  

La direcció del centre, si ho considera convenient, podrà sol·licitar altres mesures de suport i 
col·laboració externes i recórrer als servicis d’unes altres administracions i institucions, entre d’altres, 
els servicis socials municipals, els servicis especialitzats d’atenció a la família i la infància (SEAFI), les 
unitats de prevenció comunitàries (UPC), les unitats de conductes addictives (UCA), els centres de 
salut. En estos casos, es planificarà la intervenció conjunta amb totes les institucions que hi estiguen 
implicades. Alumnat amb alteracions greus de conducta Les alteracions greus de conducta fan 
referència a un patró de comportament persistent, 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 a 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 patix i per al medi en què desenrotlla la seua vida: família, escola, oci... Els seus 
comportaments van més enllà dels límits tolerables i les conductes impedixen a la persona tindre un 
procés d’adaptació i desenrotllar tot el seu potencial adequadament. En l’àmbit educatiu, estos 
alumnes presenten necessitats educatives específiques derivades de trastorns temporals o 
permanents de la personalitat o de la conducta, i requerixen aprenentatges i recursos excepcionals.  

 

B) PROCEDIMENT D’INTERVENCIÓ ESPECÍFIC  

 

1. Detectar i comunicar.  
 
Davant d’un incident greu provocat per un alumne que presenta una alteració greu de la 

conducta, si és possible, i sempre que no estiguem a càrrec d’uns altres alumnes, serà acompanyat a 
la zona de despatxos i s’informarà del cas el director, el cap d’estudis o el cap de personal dels 
servicis psicopedagògics escolars, el departament d’orientació, el gabinet municipal autoritzat o el 
personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament en el centre. Sempre que siga possible, 
l’alumne quedarà sota la supervisió d’un adult. 

 

2. Intervenció d’urgència.  
 

Si la situació de crisi continua, es cridarà en primer lloc la família perquè acudisquen al centre; si 
no s’obté resposta de la família, i en els supòsits de perill greu i imminent, es telefonarà al 112 per a 
sol·licitar ajuda. 
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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 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, sollicite 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 d 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 
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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. 

ANNEX III MALTRACTAMENT INFANTIL 

 

El maltractament infantil es definix com qualsevol acció no accidental que comporta abús 
(emocional, físic o sexual) o descuit (emocional o físic) cap a un menor de díhuit anys, que és 
realitzada pel seu progenitor o cuidador principal, per una altra persona o per qualsevol institució, i 
que amenace l’adequat desenrotllament del xiquet. Dins del maltractament considerem tant el 
maltractament actiu, entés com a abús físic, sexual i emocional, com els maltractaments passius, com 
ara la negligència física i emocional. El maltractament pot ser familiar o extrafamiliar. 

Protecció en l’àmbit escolar. Els quatre escalons de protecció de la població infantil són els 
pares, els ciutadans, els professionals de les administracions i l’entitat pública competent en matèria 
de protecció infantil. L’àmbit escolar ocupa una posició privilegiada en el procés de protecció del 
menor i en la detecció, la notificació, la investigació i l’avaluació. Pels centres passen la totalitat dels 
xiquets i adolescents de la comunitat, i és el lloc on romanen una gran part del seu temps. Per a 
molts menors que patixen el maltractament en l’àmbit familiar en edats primerenques, 
l’escolarització els permet trencar amb l’aïllament social en què l’han patit. 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 palisses, castics físics forts, sospita d’abús sexual, etc.), si el xiquet és un bebé o té 
menys de cinc anys, o si patix una discapacitat que li impedix autoprotegir-se o demanar ajuda. La 
urgència determinarà el tipus d’actuació del professional de l’educació, el protocol que es posarà en 
marxa i la prioritat del cas. L’avaluació exhaustiva correspon als servicis socials o al servici de 
protecció de menors. 

 PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UNA SITUACIÓ OBSERVADA DE MALTRACTAMENTS I 

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.  

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. 
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a. Comunicació de la situació: 

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

de la localitat on residix el menor, n’arxivarà una còpia en l’expedient de l’alumne i en remetrà una 
altra a la direcció general competent en matèria de protecció de menors de la Conselleria de 
Benestar Social.  

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

ANNEX IV 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’exercix sobre ella pel 
fet de ser-ho. Esta violència comprén 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 produïxen en la 
vida pública com privada, són comportaments violents per raó de gènere. 

 TIPUS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 

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

produir lesió física o dany. Estos actes de violència física contra la dona poden ser exercits per 
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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: consistix en la privació intencionada, i no justificada legalment, de 
recursos per al benestar físic o psicològic de la dona i de les seues filles i fills, o la 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 comprén 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: 

1. Identificació.  

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

violència de gènere ho notificarà a la direcció del centre.  
a) Recollida d’informació. Després d’esta comunicació, es reunirà l’equip directiu amb el 

tutor o tutora de l’alumne o alumna afectat, amb els servicis psicopedagògics escolars o amb el 
personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament educatiu, per a recopilar informació, 
analitzar-la i valorar la intervenció que calga. 

 b) Actuació. En els supòsits de perill greu i imminent, i si la situació ho requerix, es 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. 
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3.  Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats: 

 

a) La direcció informarà les famílies dels implicats del fet de violència i de les mesures i 
accions adoptades.  

b) Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la família de la víctima la 
conveniència de denunciar-lo a les forces de seguretat.  

c) Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en els casos reincidents i en els que el 
centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne o l’alumna i estos 
la rebutgen, l’Administració educativa, si considera que esta conducta causa un greu dany al procés 
educatiu del seu fill o filla, ho comunicarà a les institucions públiques competents per motiu de 
desprotecció, amb un informe previ a la Inspecció Educativa. 

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

 

ANNEX V AGRESSIONS AL PROFESSORAT O AL PERSONAL  D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVICIS 

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

drets del personal docent o d’administració o servicis, tal com queden arreplegats en l’article 4 de la 
Llei 15/2010, d’Autoritat del Professorat, quant als drets del personal docent. 

Destinataris Este protocol d’actuació està adreçat als equips docents, al personal 
d’administració i al 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 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 
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d’assistència mèdica, si n’hi ha, i d’un certificat de la direcció que confirme si els fets denunciats 
estan relacionats amb l’exercici de la funció o càrrec de la persona sol·licitant.  

e) El director o directora notificarà immediatament el fet denunciat a la Inspecció Educativa i 
ho comunicarà al Registre Central del PREVI.  

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

 2. INTERVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL.  

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

sol·licite assistència jurídica, emetrà, com a superior jeràrquic, l’informe a què es referix l’article 11.2 
de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat. L’esmentat informe 
indicarà si es complixen els requisits previstos en la llei mencionada perquè la persona sol·licitant 
puga rebre l’assistència de l’Advocacia General. La direcció general traslladarà totes les actuacions 
fetes i realitzarà les actuacions complementàries que considere necessàries.  

3.- RESOLUCIÓ.  

L’advocat general de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 11.2 de la Llei 
10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, prendrà l’acord que corresponga i 
el comunicarà a la persona interessada. La facultat concedida a la persona interessada per este 
article no menyscaba el seu dret a designar advocat que l’assistisca o a sol·licitar que este li siga 
designat d’ofici, segons l’article 12.3 de l’esmentada Llei 10/2005. 

 

ANNEX VI CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DAVANT DE QUALSEVOL DE LES 

SITUACIONS PLANTEJADES EN ELS ANNEXOS, SI ES PRODUÏXEN FORA DEL CENTRE. 
 
 Actuacions en general Segons s’arreplega en l’article 28 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, 

s’aplicaran de forma general els protocols d’assetjament i ciberassetjament escolar, i de conductes 
que alteren la convivència de forma greu i reincident (insults, amenaces, agressions, baralles o 
vandalisme, maltractament infantil i violència de gènere), si estes situacions es produïxen fora del 
centre, en activitats extraescolars o complementàries, i en les realitzades fora del recinte escolar 
però que estiguen motivades per la vida escolar o directament relacionades amb esta. Els casos seran 
tractats d’acord amb el reglament de règim intern de cada centre.  

 

ACTUACIÓ DAVANT D’UNA SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE FORA DEL CENTRE: 

 1. En el cas de violència de gènere fora del centre, se seguirà el procediment de l’annex IV 
d’esta orde. En este cas, si la persona que patix l’agressió és menor i es considera que hi ha 
desprotecció, es podran utilitzar el full de notificació i el procediment de l’Orde 1/2010, de 3 de maig, 
de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per a la comunicació de la situació 
a la Conselleria de Benestar Social i a la Fiscalia de Menors.  

2. Davant la situació descrita al punt anterior, la comunicació a la família es realitzarà 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:  
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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 ‹convivencia@gva.es››.  

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. 


