
INFORME 5.1. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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

per a la convivència  1     

En/Na:

Com a instructor/instructora  del procediment ordinari  obert  a l‘alumna  o l’alumne:

del centre educatiu:

Matriculat en el curs     , d’acord amb l’article 22.3 del Decret 195/2022,
d’11 de novembre del Consell, d’Igualtat i Convivència en el sistema educatiu valencià, ha realitzat
les indagacions i diligències necessàries sobre conductes contràries a la convivència que podria haver

comés l’alumna o l’alumne amb data,     , proposa la següent resolució:

1. Aclariments fets(màxim 1100 caràcters):

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



2. Conductes objecte d’abordatge educatiu. Article 18 del Decret 195/2022 

(màxim 600 caràcters)

3. Atenuants i agreujants. Article 22.4 del Decret 195/2022(màxim 600 caràcters) : 

4. Procediment conciliat. Article 26 del Decret 195/2022. Cal especificar:

És Rebutja possibilitat d'acollir-se al procediment conciliat

 Impossibilitat d'acollir-se per tractar-se d'una de les circumstàncies de l'apartat 2 de
l'article 26 Decret 195/2022

 Acollint-se hi ha hagut una falta de compareixença

 Acollint-se s'ha produït reincidència en la conducta

Acollint-se s'ha trencat el compromís adquirit

Acollint-se ha transcorregut el termini màxim de tramitació

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Les  indagacions  realitzades,  que  es  corresponen  amb  les  conductes  greument  contràries  a  la
convivència, segons la tipificació de l’article 18 del mencionat decret, són: 

5. Mesures d’abordatge educatiu

Es proposen les següents mesures d’abordatge educatiu segons l’article 19,2 del Decret 195/2022.



Per  un  període  de    ,  les  mesures  que  propose per  a  la

realització de les conductes tipificades en la lletra     de l’article 18 de l’esmentat decret són:  

 (màxim 600 caràcters)

6. Competència 

Segons l’article  23.2 del Decret 195/2022, la direcció del centre educatiu és la competent per a la
resolució  d’aquest  procediment.  A  la  direcció  del  centro  li  correspon  proposar  las  mesures
d’abordatge educatiu adequades a la normativa vigent, d’acord amb allò establert en aquest  decret,
en les normes de funcionament del centre i en les mesures d’igualtat i convivència. 

DILIGÈNCIA: 

Aquest procediment s’ha iniciat amb la vigència del Decret 39/2008 , de 4 d’abril, del Consell,
sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els
drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i
serveis.

OBSERVACIONS  (màxim 600 caràcters):



SIGNATURA DE  LA  INSTRUCTORA O               SIGNATURA DE  LA  SECRETARIA  O SECRETARI
INSTRUCTOR                                                                       (SI HI HA)

                                                                 

Data Data

ADREÇAT A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
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