DOCUMENT 3

INFORME D’INSPECCIÓ EDUCATIVA SOBRE L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL ESTABLIT EN
L’ANNEX I (ORDE 62/2014) DAVANT D’UN CAS D’ASSETJAMENT ESCOLAR

Centre:

Localitat:

Origen de la denúncia: (família, alumnat, tutor…)

1. DADES DE L’ALUMNE/A AGREDIT/DA
Nom i cognoms:

Curs:

Etapa:

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS
Data dels fets:

Descripció:

3. VALORACIÓ SOBRE L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL PEL CENTRE
Sí/No

Desenvolupament

Data

L’equip directiu, en el moment de conéixer els fets, posa en marxa el protocol
establit en l’annex I de l’Orde 62/2014.
Es constitueix l’equip d’intervenció.
El director/a comunica al Registre PREVI la incidència, així com a l’inspector/a
del centre.
S’informa dels fets a la Comissió de Convivència del Centre.
Es recull la informació relativa als fets coneguts i s’analitza aquesta.

4. OMPLIMENT DELS INFORMES RELATIUS A LA INCIDÈNCIA
Sí/No

Informes
Data de remissió
El director/a remet l’informe (annex I) sobre la valoració de la situació
d’assetjament per part de l’equip d’intervenció.
El director remet l’informe (annex II) sobre l’aplicació del protocol d’actuació
elaborat pel centre.

5. VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ PROPOSAT
Sí/No

Contingut del pla
La temporalització en l’aplicació de les mesures ha sigut adequada.
La recollida d’informació s’ha dut a terme amb diligència.
Les mesures d’urgència que s’han aplicat han sigut efectives per a controlar la situació.
S’ha requerit l’assessorament de l’inspector/la inspectora del centre per al disseny del pla.
Les mesures proposades en el pla d’actuació es consideren adequades per al tractament de
la situació plantejada.
El pla d’actuació ha sigut efectiu per a resoldre la situació d’assetjament.

6. ALTRES ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR

7. PROPOSTA DE L’INSPECTOR/LA INSPECTORADEL CENTRE
Tancar la incidència perquè es considera que s’ha resolt.
Revisar el pla d’actuació per part del centre, i incorporar-hi noves mesures.
Sol·licitud d’intervenció de la UAI. Es tramita el model de sol·licitud.

L’inspector/La inspectora

Signat:

INSPECTOR CAP TERRITORIAL DE VALÈNCIA

