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INSTRUCCIONS de 14de octubre de 2014, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política
lingüística sobre l’actualització dels Plans de Convivència en els centres educatius.
L’Orde 62/2014, de 28 de juliol de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, actualitza la
normativa que regula l’elaboració dels Plans de Convivència en els centres educatius de la
Comunitat Valenciana i establix els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de
violència escolar (DOCV 01.08.2014), s’establix en les disposicions preliminars i en l’article
primer, el seu objecte de la mateixa, que és actualitzar la normativa per a l’elaboració,
desenrotllament, revisió i avaluació dels plans de convivència en els centres educatius i
proposar els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar amb
conseqüències greument perjudicials per a la convivència en els centres. Esta Orde en el
seu articule quart regula l’estructura que hauran de tindre els plans de convivència, en el
quint les competències en l’elaboració i el seu desenrotllament i en el sext la seua
aprovació, seguiment i avaluació. També, en l’article tercer, apartat dos, establix que els
centres docents que tinguen elaborat i aprovat el pla de convivència, incorporaran els nous
procediments d’actuació de l’Ordre esmentada.
D’altra banda, la disposició addicional tercera, autoritza la secretaria autonòmica amb competències en
educació i a la direcció general amb competències en convivència escolar per a adoptar les mesures o
instruccions necessàries per a la interpretació, el desplegament i aplicació del que disposa la present Orde.
En conseqüència, amb l’objecte d’aclarir les accions que des dels centres docents sostinguts amb fons
públics per la Generalitat Valenciana que impartixen les ensenyances d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Específica, Formació de
Persones Adultes i Ensenyances de Règim Especial, han de desenrotllar per a la implementació d’esta
Orde, es procedix a dictar estes instruccions:
Primera. Aprovació del Pla de Convivència.
Atenent a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa CAPÍTOL II, article 132 apartat l, e l pla de convivència
serà aprovat pel director o directora del centre i avaluat pel consell escolar.
Segona. Elaboració i actualització dels Plans de convivència
A. Centres docents que tinguen elaborat i aprovat el pla de convivència.

1. D’acord amb l’article 3, apartat 2, de l’Orde 62/2014 de 28 de juliol, els centres docents que tinguen
elaborat i aprovat el pla de convivència, incorporaran els nous procediments d’actuació d’esta Orde.
Estos centres no hauran d’elaborar novament el pla de convivència, únicament incorporaran al
mateix i/o revisaran si ja els tenien, els procediments d’actuació segons l’article 4 apartat 4b, que fa
referència a conductes greument perjudicials per a la convivència del centre, de conformitat amb el
Decret 39/2008, article 42. Estos procediments d’actuació arreplegaran, almenys, les accions que es
detallen en els annexos I, II, III, IV, V, VI i VII d’esta mateixa Orde:
Annex I. Assetjament escolar i ciberassetjament.
Annex II. Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults,
amenaces, agressions, baralles i/o vandalisme.
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Annex III. Maltractament infantil.
Annex IV. Violència de gènere.
Annex V. Agressions cap al professorat i/o personal d’administració i servicis.
Annex VI. Consideracions específiques, davant de qualsevol de les situacions plantejades
en els annexos, si es produïxen fora del centre.
Annex VII. Comunicació al Ministeri Fiscal i a la Direcció Territorial competent en matèria
d’educació.

2. Quan es realitze qualsevol actualització del pla de convivència i/o dels protocols anteriorment citats,
estes s’incorporaran en la programació general anual del curs següent a què es realitza com a
“actualització del pla de convivència“, i així es farà constar en l’acta del consell escolar en què es
presente la programació anual.
B. Centres docents que no tinguen elaborat i aprovat el pla de convivència.
Estos centres hauran d’elaborar i desenrotllar el pla de convivència, seguint l’Orde 62/2014 de 28 de
juliol.
Tercera. Seguiment i avaluació del pla de convivència del centre
Tots els centres docents avaluaran anualment els seus plans de convivència i per a això se seguiran els
procediments establits en l’article 6 d’esta mateixa Orde.

1. La comissió de convivència del consell escolar del centre realitzarà el seguiment trimestral del pla i
n'emetrà un informe , segons l’apartat 4, de l’article 6 d’esta Orde.
2. La direcció del centre remetrà un informe anual sobre la convivència del centre que enviarà a la
corresponent direcció territorial, a través d’una plataforma que s’activarà a partir de l’última
quinzena del mes de juny de 2015. El model de remissió de dades sobre l’avaluació dels plans de
convivència, es pot consultar en la direcció següent: http://www.cece.gva.es/eva/es/previ.htm
3. Anualment, en la Programació General Anual, segons l'apartat 3 de la mateixa Orde,
s’incorporaran les mesures que actualitzen el pla de convivència en qualsevol dels seus apartats,
com a conseqüència de l’informe final de la convivència del curs anterior i de la priorització
establida pels òrgans de decisió.
Quarta. Difusió
Les direccions territorials arbitraran els procediments per a la difusió d’estes instruccions i el seu
compliment.
València a 14 d'octubre de 2014
LA DIRECTORA GENERAL D’INNOVACIÓ,
ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA.
BEATRIZ GASCÓ ENRÍQUEZ
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