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FINALITAT I ABAST
El Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat Escolar en els centres
educatius i els seus entorns té la finalitat de respondre de manera coordinada i eficaç a les
qüestions relacionades amb la seguretat de xiquets, xiquetes i joves en l'escola i el seu entorn,
enfortint la cooperació policial amb les autoritats educatives en les seues actuacions per a
millorar la convivència i la seguretat en l'àmbit escolar, reforçant el coneixement i confiança en
els cossos policials i intensificant també les accions de prevenció.
Dins de les accions de prevenció el Pla Director busca abordar els problemes a què
s'enfronten els nostres joves i xiquets relacionats amb les drogues en els entorns escolars i
l'alcohol, l'absentisme, la problemàtica relacionada amb bandes juvenils, conductes incíviques i
vandàliques, discriminació, intolerància, racisme, xenofòbia i prevenció de delictes d’odi, la
relacionada amb la violència sobre la dona, incloent-hi a totes les víctimes de violència de gènere,
les actuacions en relació amb els riscos a què es veuen sotmesos els menors i els joves respecte a
l'ús d'Internet i les noves tecnologies i la relacionada amb la prostitució Infantil i la utilització de
xiquets i xiquetes en la pornografia.
Serà aplicable en els 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.

NORMATIVA

•

Instrucció núm. 7/2013 de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior ,
sobre «El Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres
Educatius i els seus Entorns».
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•

Ordre 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 supòsits de violència escolar.

Més informació de la normativa aplicable a l’enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/normativa

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
L'existència d'objectius compartits en la millora de la convivència escolar entre la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Delegació del Govern a la Comunitat
Valenciana, impulsa la coordinació i implementació d'actuacions entre les Administracions de
l'Estat i de la Generalitat a través del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en
els centres educatius i els seus entorns, a través de tres línies d’actuació:
•

Línia 1: actuacions de coordinació i mecanismes de comunicació i col·laboració dels Cossos i
Forces de Seguretat de l'Estat, dependents de la Delegació de Govern, amb la Comunitat
Educativa.
Per poder desenvolupar aquest pla s’han constituït dos tipus de comissions:
a) Una comissió autonòmica del Pla Director entre les diverses institucions que formen part
d’aquest pla, coordinades per l’Alta Inspecció d’Educació de la Delegació del Govern, que és
anualment i a l’inici del curs. L’objecte d’aquesta coordinació és analitzar els resultats de
les actuacions, revisar les línies d’actuació del Pla Director per a la Convivència i Millora de
la Seguretat en els centres educatius i els seus entorns en la Comunitat Valenciana i
concretar les actuacions a realitzar en cada curs escolar.

b) A més a més en cadascuna de les províncies es realitza una coordinació entre la direcció
general de política educativa, les Unitats d’Atenció i Intervenció del pla PREVI de les
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direccions territorials, les responsables de les Unitats de violència contra la Dona, els
responsables provincials de la guàrdia civil i la policia nacional del Pla Director i l'IVASPE,
per tal de fer el seguiment de les situacions i millorar els procediments de comunicació i
intervenció.
•

Línia 2: Actuacions preventives de formació i informació en els centres escolars dirigides a
l'alumnat, professionals i famílies.
Consisteixen en tallers i xarrades informatives, per part del Cos Nacional de Policia, de la

Guàrdia Civil i de la Policia local, i van dirigides a l'alumnat, a les famílies i als professionals dels
centres educatius. Les temàtiques són:
▪ Assetjament escolar
▪ Consum i tràfic d'estupefaents
▪ Actuació de bandes violentes, racisme i intolerància
▪ Riscos associats a Internet, a les xarxes socials i a les tecnologies
▪ Violència de gènere i discriminació sexual
Els centres educatius de la Comunitat Valenciana que desitgen participar en el present Pla
Director en el curs 2018-2019 remetran la fitxa d'inscripció que es troba disponible en la web de la
Delegació del Govern, degudament emplenada, abans del dia 15 de novembre de 2018 (així es
podran incorporar aquestes accions a la PGA del curs 2018-2019), al correu electrònic:
plandirector.comunidadvalenciana@correo.gob.es
Web de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
comunidad_valenciana/servicios/educacion/plan-director-educacion.html
Si extraordinàriament, al llarg del curs escolar, es requerira algun taller específic, el
procediment de sol·licitud serà el descrit abans.
•

Línia 3: Actuacions per a millorar la seguretat de l'entorn en els centres escolars.
El procediment ordinari ve regulat per l'annex VI de l'Ordre 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
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s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant supòsits de violència escolar, davant
situacions produïdes en l'entorn escolar, per a la seua comunicació i sol·licitud d'intervenció.
Els centres comuniquen les incidències a través del Registre Central d’incidències, ubicat
en aquest moment en el mòdul de la plataforma Itaca PREVI, especificant que es tracta d’una
incidència de l’entorn escolar. La direcció dels centres educatius notifica la incidència i aquesta es
comunica directament a la inspecció de zona i a la direcció general competent en matèria de
convivència.
Extraordinàriament i segons la gravetat de la incidència, la DG amb competències en
matèria de convivència comunica aquestes situacions, de forma immediata i via correu electrònic,
a l’Alta Inspecció, que contactarà amb les Forces de Seguretat i amb les Subdelegacions del
Govern.
Un altre procediment de comunicació de situació d’assetjament escolar és el telèfon 018 del
MEC. Davant d’aquestes situacions l’Alta Inspecció comunica la incidència a la UAI del PREVI de la
DT corresponent i a la DG competent en matèria de convivència.

Més informació en els enllaços i les guies següents:
•

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
comunidad_valenciana/servicios/educacion/plan-director-educacion.html
•

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plandirector-para-la-convivencia-y-mejora-escolar

•

Charlas en centros educativos

•

Campaña por una sociedad libre de violencia de género

•

Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas
de intolerancia en las aulas
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DIAGRAMA DE FLUX

RESULTATS
Els informes de resultats publicats es poden consultar a l’enllaç: http://www.ceice.gva.es/
va/web/inclusioeducativa/avaluacio-dels-plans-i-informes-anuals
•

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

•

Curs 2016-2017. Memòria anual sobre 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.
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DICCIONARI DEL RECURS
Aquesta és la paraula clau relacionada amb aquest recurs, la definició de la qual es pot
trobar a l’enllaç següent:
► D_0117: Racisme

ENTITATS I INSTITUCIONS
Relació d’entitats i institucions relacionades amb aquest recurs:
► Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana
http://www.seat.mpr.gob.es/ca/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
comunidad_valenciana.html
► Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.ceice.gva.es/es
► Institut València de Seguretat Pública (IVASPE)
http://www.presidencia.gva.es/web/seguridad/ivaspe
► Cossos i Forces de Seguretat:
•

Cos Nacional de Policia:

https://www.policia.es
•

Guàrdia Civil

http://www.guardiacivil.es/es/index.html
•

Policia local
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FORMULARIS
Aquest és el formulari relacionat amb aquest recurs, el qual es pot trobar a l'enllaç
següent:
► F_0151: Fitxa d'accions del “Pla Director per a la convivència i millora de la seguretat en els
centres educatius i els seus entorns”.
► F_0249: Fitxa d’activitat realitzada «Pla Director per a la convivència i millora de la seguretat
en els centres educatius i els seus entorns».

Aquest document no té valor jurídic.
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