
INFORME 2.3. ACORD DE REINICI DEL PROCEDIMENT ORDINARI

Procediment ordinari per a l'aplicació de mesures davant conductes greument perjudicials 
per a la        convivència  1  

Alumna/alumne:

D'acord amb l'article 26.8 o 26.9 del Decret 195/2022, es procedeix a la represa de la tramitació del

procediment ordinari a partir de la data   

Per  superació  del  termini  màxim  per  a  la  tramitació  pel  procediment  conciliat.
Per incompliment dels acords i  compromisos subscrits durant la tramitació del procediment

conciliat. 

Per reincidència en la conducta greument perjudicial per a la convivència 

1. Tal com s'estableix en l'article 21.1.f del Decret 195/2022,  i en el cas que aquest/a siga menor
d'edat, el pare, mare o representant legal, té dret a presentar al·legacions en el termini de 5 dies
lectius des de l'incompliment del compromís, sobre el contingut del present acord d'iniciació.
D'igual  forma,  en el  cas  de no efectuar  al·legacions  en el  termini  previst,  aquest  podrà  ser
considerat proposta de resolució, quan continga un pronunciament precís sobre la mesura a
adoptar. 

2. D'acord amb l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
podrà promoure's recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment ordinari, per
el/la alumne/a i en el cas que aquest/a siga menor d'edat, el pare, mare o representant legal.

3. Considerant  la  situació  provocada  per  el/la  alumne/a  com molt  greu,  tenint  en compte la
pertorbació que ha causat a la convivència i a l'activitat normal del centre, els danys causats i la
transcendència de la conducta, es comunica la incidència al Registre Central del *PREVI, segons
s'estableix en l'Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es
regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla
de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat
Valenciana, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en
els centres escolars de la Comunitat Valenciana. Al seu torn també es comunicarà a la Inspecció
de zona. 

4. Només les persones que tinguen la condició legal  d'interessades en el desenvolupament del
procediment  ordinari,  tenen  dret  a  conéixer  el  seu  contingut  en  qualsevol  moment  de  la
tramitació, garantint la normativa vigent sobre la protecció de dades 

5. Segons l'article 23.2 del Decret 195/2022, la direcció del centre educatiu és la competent per a la
resolució d'aquest procediment. 

1  Art. 20. Decret 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià
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Signatura per la directora o director  del centre 

Data 

2

Signatura del 
alumne/pare/mare/representant legal, en
cas de ser menor de edat

Data   

Signatura del 
alumne/pare/mare/representant legal, en
cas de ser menor de edat

Data    
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