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FINALITAT I ABAST
L'objectiu d'aquest recurs és donar a conéixer el Registre Central d'Incidències (PREVI),
que permet la introducció de les incidències que es produeixen en els centres educatius de la
Comunitat Valenciana per mitjà del director del centre corresponent, a través d'una aplicació
informàtica.
Aquesta aplicació versa sobre el Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la
Convivència (Registre Central d'Incidències (PREVI)) de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport. L'aplicació es troba desenrotllada a Java i seguix el funcionament genèric de les altres
aplicacions desenrotllades en la Conselleria en aquest entorn.
L'accés

al

Registre

Central

d’Incidències

es

pot

trobar

a

l’enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/registro-central

NORMATIVA
•

Decret 136/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 233/2004, de
22 d’octubre, pel qual es va crear l’Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres
de la Comunitat Valenciana. [2012/8513]

•

Decret 2/2008, d’11 de gener , del Consell, pel qual es modifica el Decret 233/2004, de 22
d’octubre, pel qual es va crear l’Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de
la Comunitat Valenciana, adaptant-lo a la nova estructura del Consell. [2008/336]

•

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.
[2004/Q10896]

Més informació de la normativa aplicable a l’enllaç:
http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/normativa
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RESULTATS

Els

informes

de

resultats

publicats

es

poden

consultar

a

l’enllaç:

http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/plan-de-convivencia
•

Curs 2017-2018. Memòria anual sobre la convivència escolar en la Comunitat Valenciana.

•

Curs 2016-2017. Memòria anual sobre la convivència escolar en la Comunitat Valenciana.

•

Curs 2015-2016. Memòria anual sobre la convivència escolar en la Comunitat Valenciana.

•

Curs 2014-2015. Informe de resultats de l’avaluació dels Plans de Convivència.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
El procediment per al registre de les incidències és el següent:
1. Accés a l'aplicació: a l'aplicació podem accedir a través de la pàgina de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport: https://appweb.edu.gva.es/SID/
2. Funcionament de l'aplicació: en la part esquerra de la pantalla es troba un menú amb les
diferents opcions que podrem executar segons els privilegis d'usuari de què disposem. La
que ens interessa és la de Reg. Central Incidències (PREVI) \ Gestió d'Incidències. Al polsar
sobre l'enllaç accedirem al formulari principal, on es mostren totes aquelles incidències
registrades pel centre visualitzat en forma de llista. A aquest formulari se li denomina
llistat.
3. Introducció de dades:
1. Crear una nova incidència: des del formulari llistat, fer clic sobre el botó “Nou
Registre”; A continuació ens portarà al formulari d'introducció de dades.
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2. Modificar una incidència i inserir dades dels implicats: per a modificar les dades d'una
incidència, podrem fer doble clic sobre la fila del formulari llistat corresponent a la
mateixa o podrem seleccionar la dita fila (de color groc) i fer clic en el botó “Editar
Registre”(sempre que estiga en mode edició)
3. Eliminar una incidència: a l'hora d'eliminar una incidència, es deu de tindre en
compte, que no hagen passat 24 hores des de la gravació de la mateixa. Per a eliminar
una incidència: 1. Seleccionar la fila. 2. Fer clic en el botó “Eliminar Registre”
Per a accedir al manual d’usuari del Registre Central d’Incidències (PREVI), utilitze l’enllaç:
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793926/Manual_Usuario_Previ_vl.pdf/fc6d1
644-9344-4feb-982b-10282187ea6a

La comunicació de la incidència s’efectuarà d’acord amb el procediment que s’aplique en cadascú
dels protocols: http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/protocolos

ENTITATS I INSTITUCIONS
Relació d’entitats i institucions relacionades amb aquest recurs:
► Observatori per a la convivència escolar:
http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/observatorio-para-laconvivencia-escolar
► Unitats d'Atenció i Intervenció de les direccions territorials (UAI)
http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/unidades-de-atencion-eintervencion-uai-

Aquest document no té valor jurídic.
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