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Com és de general coneixement l’Orde 62/2014 obliga a actualitzar els plans de Convivència als 

centres educatius i la seua aplicació per part del professorat, la qual cosa fa que d’acord amb 

unes Instruccions de 14 d’octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i 

Política Lingüística s'informe sobre documentació relacionada amb el procés que proporciona 

esta Conselleria: 

WEB DEL PREVI (prevenció de violència escolar) 

I.- DOCUMENTACIÓ PER A TOT EL PROFESSORAT 

A) NORMATIVA: 

- [DOCV 01/084/2014]ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en 

els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els protocols d'actuació i 

intervenció davant de supòsits de violència escolar. 

a) Instruccions de 14 d'octubre, 

b) Esborrany “model d'avaluació del Pla de Convivència” 

- [DOCV 09/04/2008] 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 servicis 

- [DOCV 28/09/2007] ORDE 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 (PREVI) 

- [DOCV 27/10/2004] DECRET 233/2004, de 22 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel 

qual es crea l'Observatori per a la Convivència Escolar en els centres de la Comunitat 

Valenciana 

B) ALTRES RECURSOS NECESSARIS 

1) Protocols ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per 

la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres 

educatius de la Comunitat Valenciana i s'establixen els protocols d'actuació i intervenció davant 

de supòsits de violència escolar. 

a) Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes 

• Annex I 

• Descàrrega de plantilles en versió pdf , d'observació (professorat, orientadors...) 

• Descàrrega de plantilles en versió word d'observació (professorat, orientadors...) 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/instrucciones_pdc_val.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/val/previ.htm
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/instrucciones_pdc_val.pdf
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=004091/2008&tl=sobre%20la%20conviv%E8ncia%20en%20els%20centres%20docents&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3Dsobre%2520la%2520conviv%25E8ncia%2520en%2520els%2520centres%2520docents%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=012352/2007&tl=conviv%E8ncia%20escolar&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3Dconviv%25E8ncia%2520escolar%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=4738/2004&tl=Observatori%20per%20a%20la%20Conviv%E8ncia%20Escolar%20en%20els%20Centres&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DObservatori%2520per%2520a%2520la%2520Conviv%25E8ncia%2520Escolar%2520en%2520els%2520Centres%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoI_acoso_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/plant_v.pdf
plant_adap_v.zip%20-%20archivo%20SFX%20ZIP,%20tamaño%20descomprimido%20121.344%20bytes
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b) Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; 

baralles, agressions, i/o vandalisme. Annex II 

c) Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil. Annex III 

d) Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu. 

Annex IV 

e) Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la 

Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il•lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o 

funció. Annex V 

f) Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre 

escolar. Annex VI 

 Fitxa entorn 

g) Model de comunicació al Ministeri Fiscal. Annex VII 

2) Protocol de detecció i intervenció sobre consum/sovinteig de drogues 

• Carta de la D.G d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la F.P i de la D.G de 

Drogodependències 

• Protocol de detecció 

• Model d'actuació 

• Programa d'intervenció 

3) Actuacions Educació i UPCs 

• Protocol 

• Programes 

• Adreces de las distintes UPCs de la Comunitat Valenciana 

4) Mòdul expedients disciplinaris 

a) Mòdul d'espedients disciplinaris ITACA 

b) Descarregar en format “zip” 

5) Detecció i notificació desprotecció infantil 

• El papel del ÁMBITO EDUCATIVO en la detección y abordaje de situaciones de 

desprotección o maltrato infantil 

•  Guía Breve de detección y actuación en situaciones de desprotección y_o maltrato infantil 

desde el ÁMBITO EDUCATIVO 

http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoII_conducta_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoII_conducta_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoIII_maltrato_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoIV_genero_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoIV_genero_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoV_profesorado_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoV_profesorado_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoV_profesorado_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVI_fuera_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVI_fuera_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/anexoVII_fiscalia_2014.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/es/carta_consellerias.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/es/carta_consellerias.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_deteccion.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/modelo_actuacion.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/programa_intervencion.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/protocolo_educacion_UPC.pdf
upcs.zip%20-%20archivo%20ZIP,%20tamaño%20descomprimido%20885.575%20bytes
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/protocolo/val/upcs.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/medidas_disciplinarias/DOCUMENTOS_WEB/INICIIValencia/Expedients_disciplinaris_vll.pdf
medidas_disciplinarias_zip.zip%20-%20archivo%20ZIP,%20tamaño%20descomprimido%2013.061.005%20bytes
http://www.bsocial.gva.es/ca/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-desproteccion-infantil37c
http://www.bsocial.gva.es/documents/610740/703749/El%20papel%20del%20%C3%81MBITO%20EDUCATIVO%20en%20la%20detecci%C3%B3n%20y%20abordaje%20de%20situaciones%20de%20desprotecci%C3%B3n%20o%20maltrato%20infantil/07586242-6552-4521-bf3a-146cb421c640
http://www.bsocial.gva.es/documents/610740/703749/El%20papel%20del%20%C3%81MBITO%20EDUCATIVO%20en%20la%20detecci%C3%B3n%20y%20abordaje%20de%20situaciones%20de%20desprotecci%C3%B3n%20o%20maltrato%20infantil/07586242-6552-4521-bf3a-146cb421c640
http://www.bsocial.gva.es/ca/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-desproteccion-infantil37c
http://www.bsocial.gva.es/ca/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-desproteccion-infantil37c
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• Hoja de notificación desde el ámbito educativo - rellenable 

6) Informació opcional per ampliar la formació i informació:  enllaços interessants 

• Aplicació LIBRES. Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat 

• Portal INTERCAMBIA 

• Revista Viure en Salut nº 98: addiccions 

• Aula de violència de gènere. Federació de municipis i províncies 

• Programes de salut. Prevenció d’addiccions 

• Ciberconvivència 

• Mediació escolar 

• Revista Convives: associació que treballa per la convivència en positiu 

• CONVIELX 

• Publicacions 

• Bones pràctiques …Recull els projectes premiats els últims anys 

7) UNITATS D'ATENCIÓ I INTERVENCIÓ (UAI) 

EL JOC D'ALTRATERRA 

Ferramenta educativa per a previndre conductes inapropiades i fomentar actituds que 

incidisquen positivament en la convivència, com el respecte, l’autoestima, l’empatia, l’esforç, la 

tolerància, etc. 

• Fitxa de Sol•licitud 

• Llibre del Joc 

• Manual del Docent 

• Fulls de Ruta 

• Cartes de Personatges 

• Fonts 

• Música 

ORIENTATS 

Web per a informar, orientar i assessorar al professorat, a l'alumnat i a les famílies sobre línies 

d'actuació i de prevenció davant de situacions conflictives. 

http://www.bsocial.gva.es/ca/web/menor/deteccion-y-notificacion-de-la-desproteccion-infantil37c
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/AplicacionLibres/
https://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do
http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=614231160
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/
https://sites.google.com/site/ciberconvive/
http://cefirevalencia.edu.gva.es/diversificacion/Conflictos/Conflictos3.htm
http://convivenciaenlaescuela.es/?page_id=541
http://iesmontserratroig.edu.gva.es/convielx/
http://www.cece.gva.es/eva/val/conv_publicaciones.htm
http://www.cece.gva.es/eva/val/conv_premios.htm
http://www.cece.gva.es/eva/val/uai.htm
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/otratierra/ficha_solicitud.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/otratierra/libro_val.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/otratierra/manual_docente_val.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/otratierra/hojas_ruta_val.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/otratierra/cartas_personajes.pdf
fuentes_fonts.zip%20-%20archivo%20ZIP,%20tamaño%20descomprimido%20351.752%20bytes
musica.zip%20-%20archivo%20ZIP,%20tamaño%20descomprimido%2012.393.415%20bytes
http://www.cece.gva.es/orientados/
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RECOMANACIONS A PARES I MARES 

Tenen com a objecte ajudar i orientar a reconèixer si els seus fills són víctimes o generadors de 

violència escolar. 

X UNA RED + SEGURA. 

Llibre en PDF per orientar als pares sobre els perills d’Internet.  

Protégeles 

II.- DOCUMENTACIÓ PER A L'EQUIP DIRECTIU 

a) Registre central PREVI. Manual d'usuari 

b) Ferramentes per elaborar el Pla de Convivència: Manual i Annexes 

c) Salut Infantil, Consells de salut de l'Hospital Sant Joan de Déu per especialitats, Consells de 

salut KidsHealth 

d) Esborrany “model d'avaluació del Pla de Convivència” 

e) Pla de convivència del centre. 

CAMINANT CAP A UNA ESCOLA INCLUSIVA . Com elaborar un pla de convivència? 

f) Normes de convivència del centre 

g) Reglament de Règim Interior del centre 

h) Sistema de registre d'incidències, mesures educatives i sancions del centre. 

La documentació citada s'ha proporcionat mitjançant el document que signe, que conté enllaços 

d'accés telemàtic, llevat de la documentació que preceptivament ha de tindre el centre amb les 

adaptacions pertinents.   

  

 PER A  INSPECCIÓ 

Director/a del centre ___________________________  en la reunió amb l'inspector    

_________________ el dia __ de novembre de 2014, per al seu coneixement i difusió entre el 

personal del centre que dirigeix, el qual com a personal docent o no docent   

- té l'obligació de conèixer-lo i complir allò que siga competència seua, 

- fer complir les normes relatives a la convivència, 

-    front a qualsevol dubte al respecte ha de consultar cap d'estudis o director/a. 

 

 

http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/recom_val.pdf
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/publicaciones/x1redmassegura/x1red+segura.pdf
http://www.protegeles.com/
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/Manual_Usuario_Previ_vl.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/manual_soprodis_v.pdf
anexos_soprodis_v.zip%20-%20archivo%20ZIP,%20tamaño%20descomprimido%202.333.212%20bytes
http://cuidatecv.es/vida-saludable/salud-infantil/
http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/consells_salut_HSJD
http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/consells_salut_kidshealth
http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/consells_salut_kidshealth
http://www.ub.edu/valors/Estilos%20UB/Articlesdinternet/Ed.%20per%20a%20la%20Conviv%C3%A8ncia,%20la%20Ciutadania%20i%20la%20Igualtat/Caminant%20cap%20a%20una%20escola%20inclusiva,%20Com%20elaborar%20el%20pla%20de%20conviv%C3%A8ncia%EF%80%A5,%20C.Vidal.pdf
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 PER A  DIRECCIÓ (PER ENVIAR L'ARXIU AMB ENLLAÇ AL PERSONAL I 

DONAR-LO PER A LA SIGNATURA. 

 

En  ___________________________  professor/a o personal no docent,  manifesta que ha  

rebut de director/a del centre _______________________  el dia __ de novembre de 2014, full 

de documentació i protocols relacionats amb la convivència als centres educatius,  per al meu 

coneixement i efectes, ja que com a personal docent o no docent   

- tinc l'obligació de conèixer-lo i complir allò que siga competència seua, 

- he de fer complir les normes relatives a la convivència, 

-    front a qualsevol dubte al respecte he de consultar cap d'estudis o director/a. 

Esperem siga d’utilitat. 

   
 

 


