
INFORME 2. ACORD D’INICI  DE PROCEDIMENT ORDINARI

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

ACORD  D’INICI  DE  PROCEDIMENT  ORDINARI  PER  A  L'  APLICACIÓ  DE  MESURES  D'ABORDATGE
EDUCATIU DAVANT CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA.

La  direcció  d'aquest  centre  ha  tingut  coneixement  de  fets  ocorreguts  en  data

 que podrien ser constitutius d'una conducta greument perjudicial per a la
convivència recollida en l'article 18.1 del Decret 195/2022, d'11 de novembre, del Consell, d'igualtat
i convivència en el sistema educatiu valencià. Així dins de les funcions que aquesta té atribuïdes,
s'acorda l' inici del:

PROCEDIMENT ORDINARI

1. Fets que motiven l'inici del procediment (article 18.1 del Decret 195/2022)

Alumna/ alumne: 

Fets ocorreguts: 

Possible conducta greument perjudicial per a la convivència (article 18.1 del Decret 195/2022):

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' assetjament i 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 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. 

f) La gravació, manipulació publicitat i/o difusió no autoritzada d'imatges, a través de qualsevol

mitjà o suport, quan aquest fet resulti contrari al seu dret a la intimitat, amb contingut vexatori,
agressions i/o humiliacions comeses cap als membres de la comunitat educativa. 

1  Art. 20, 21. Decret 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià

1



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) La suplantació de personalitat i la falsificació o sostracció de documents acadèmics. 

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. 

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-ne el cost, o a fer les tasques substitutives imposades.

Davant els fets ocorreguts, les possibles mesures d'abordatge educatiu serien les descrites a 
l'article 19.2 del Decret 195/2022.

2. S' inicien les actuacions següents:

1) Obertura del procediment ordinari a l'alumne /a a:

2) Nomenament com a instructor/a  a:                                                                                                   

Del procediment ordinari a a i donada la complexitat dels fets ocorreguts nomenar com a 
secretari/a a:

3) Comunicació  sobre  manteniment    o  revocació   de  les  mesures  provisionals

adoptades establertes a l'article 27.5 del Decret 195/2022.

       El canvi temporal de grup. 

      La suspensió temporal d'assistència a determinades classes o al centre.

      La suspensió d'assistència a activitats complementàries o extraescolars.

      La suspensió de la utilització dels serveis complementaris del centre.

 
4) La direcció del centre ofereix la possibilitat d’acollir-se  al procediment conciliat establit en

les situacions  definides en   l’ article 26 del Decret 195/2022. 

3. Tal com s'estableix a l'article 21.1.f del Decret 195/2022, l'alumne/a i en el cas que aquest/a sigui
menor d'edat, el pare, mare o representant legal, té dret a presentar al·legacions en el termini
de 5 dies lectius, sobre el contingut del present acord d'iniciació. De la mateixa manera, en el cas
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de  no  efectuar  al·legacions  en  el  termini  previst,  aquest  podrà  ser  considerat  proposta  de
resolució, quan contingui un pronunciament precís sobre la mesura a adoptar.

4. 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  per
l'alumne/a,  i en el cas que aquest/a siga menor d'edat, el pare, mare o representant legal.

5. Si  es  considera  la  situació  provocada per  l'alumne/a com a  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 a 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.

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

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

Data

Signatura de 
l'alumne/pare/mare/representant legal, 
en cas de ser menor d'edat

Data

Signatura de 
l'alumne/pare/mare/representant legal, 
en cas de ser menor d'edat

Data
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