
INFORME 5.2. FINALITZACIÓ AMB ARXIVAMENT DE LES ACTUACIONS

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

perjudicials per a la convivència  1  

Na/en:

Professora /professor del centre educatiu:

Designat instructora/instructor del procediment ordinari de l’alumna/e

Del  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 les conductes contraries a la convivència que podria haver

comés l’alumna/e, amb data    ,  i proposa la següent resolució:

1. Aclariments fets (màxim 1100 caràcters):

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



Considerant que: (elegir els que corresponen entre els supòsits següents):

Els fets ocorreguts no estan tipificats al l’article 18 com a conducta greument perjudicial per al
centre i, per tant, no és necessària la instrucció prèvia d'un procediment ordinari i és procedent
remetre a la Direcció, Prefectura d'Estudis, o Tutoria, per si es tractara de conductes contràries a les
normes de convivència tipificades en l’article  15 del Decret 195/2022, la correcció de les quals és de
la seua competència, com es regula a l'article 20 del Decret 195/2022. 

Els fets ocorreguts, encara que podrien constituir un tipus de conducta greument perjudicial per
al  centre,  tipificada en l’article 18 del  Decret 195/2022, van emparellats amb les circumstàncies
atenuants (descriure-les i tipificar-les d'acord amb l'article 22 del Decret 195/2022 que aconsellen no
prendre cap de les mesures enumerades a l'article 19 del Decret 195/2022).

Per caducitat del procediment o prescripció de la sanció. 

RESOLUCIÓ

D'acord amb aquest antecedents,  fonaments de dret i  consideracions,  formule la finalització del
procediment ordinari obert a 

 amb ARXIVAMENT D'AQUESTES ACTUACIONS.

Competència 

Segons l'article 89.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, serà l'òrgan instructor qui resoldrà la finalització del procediment, quan
en la instrucció es pose de manifest que concorre alguna de les causes descrites al punt 2 d’aquesta
resolució.

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

LA INSTRUCTORA O L’INSTRUCTOR I EN EL SEU CAS  LA SECRETÀRIA O SECRETARI

Data 

ADREÇAT A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE   
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