
INFORME 6. RESOLUCIÓ

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

D'acord amb els articles 23 i 24 del Decret 195/2022, d'11 de novembre, del Consell, d'igualtat i
convivència en el  sistema educatiu valencià, després d'estudiar i  analitzar tota la  informació i  la
proposta de resolució de la professora o del professor instructor o instructora :

Directora/director del centre educatiu:

 Alumna/alumne:

Del curs 

FETS PROVATS (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
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FONAMENTS  DE DRETS

Els fets són constitutius de conductes greument perjudicials per a la convivència,  l'article 18 del
Decret 195/2022, concretament per (màxim 600 caràcters)

Circumstàncies atenuants o agreujants de l’article 22.4 del Decret 195/2022

Competència de la direcció del centre

Segons l'article 23.2 del Decret 195/2022, la direcció del centre educatiu és la competent per a la
resolució d'aquest procediment. La direcció del centre  dictarà una resolució de fi de procediment
que posarà fi a la via administrativa.

RESOLUCIÓ

Imposar la corresponent mesura d'abordatge educatiu, atenent a l'article 19.2 del Decret 195/2022
per incórrer en les conductes contràries a la convivència tipificades en l'article 18, lletra                       

Mesura d'abordatge educatiu segons l'article 19.2 del Decret 195/2022

Durant el període 
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ÒRGAN DAVANT EL QUAL ES POT INTERPOSAR UNA RECLAMACIÓ I TERMINI

Segons l'article 25 del Decret 195/2022 aquesta resolució de la direcció del centre educatiu podrà de
ser  reclamada en un termini  màxim de dos dies  lectius següents  a la  seua recepció davant  el  
Consell Escolar del centre a instància de la família, persona tutora o representant legal o alumna o
alumne major d'edat conforme al que estableix l'article 127.f de la llei orgànica 2/2006,  de 3 de
maig, d'Educació.

Aquesta  reclamació  té  caràcter  de  substitutiu  dels  recursos  administratius,  d'acord  amb el  que
preveu l'article 112.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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Signatura de la  directora o del  director  del
centre 

Data 

Signatura  de  recepció  per  part  de
l'alumne/a, i en el cas que aquest/a sigui
menor  d'edat,  el  pare,  mare  o
representant legal.

Data

Signatura  de  recepció  per  part  de
l'alumne/a,  i  en  el  cas  que  aquest/a  sigui
menor d'edat, el pare, mare o representant
legal.

Data
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