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DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT
Col·legi Maria Immaculada
Drets de l’alumnat
96.

Article 96

1. L’alumnat te dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament
de la seva personalitat, que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el ritme d’aprenentatge i
incentivi i valori l’esforç i el rendiment, d'acord amb el model educatiu propi de l'escola cristiana
tal com està expressat en el document que defineix el caràcter propi del centre. (CE, 27,2; LODE,
2,a) i 6.3,a); LEC, 21.2.c; DECRET 75/2007, 2)
2. A una valoració acurada i objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual
cosa el professorat respectius els informaran dels criteris i dels procediments d'avaluació, en el
respecte al qual està establert en el currículum corresponent. (LODE, 6.3,c); LEC, 21.2.d; DECRET
279/2006, 9)
Igualment, l'alumnat i, si és menor de 18 anys els seus pares o tutors legals, té dret a sol·licitar
aclariments respecte als resultats de les avaluacions i a les decisions relatives a la promoció al
llarg de l’etapa i a presentar les reclamacions pertinents, en la forma en què es determina en
aquest reglament.
Aquestes reclamacions s’hauran de fonamentar en la inadequació de les proves proposades o bé
en l’aplicació incorrecta dels criteris i procediments d’avaluació establerts en la normativa vigent
i en el projecte educatiu. (LEC, 21.2.d)
3. L'alumnat té dret al respecte a la llibertat de consciència, a les seves conviccions religioses,
morals i ideològiques i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions. (LODE,
6.3,e); DECRET 279/2006, 10)
L’exercici d’aquest dret es garanteix mitjançant la informació prèvia i completa sobre el caràcter
propi del centre, el respecte a les diferents creences en la formació religiosa cristiana impartida
en el centre i la impartició d’un ensenyament basat en criteris objectius i excloents de tota
manipulació propagandística i ideològica.
4. L'alumnat té dret al respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal, com també
a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades i en
un ambient de convivència que afavoreixi el respecte entre els companys.
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5. L'alumnat té dret a la reserva d’aquella informació relativa a les seves circumstàncies
personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació del centre, de
l’Administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i sens
perjudici de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que
puguin implicar maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures
establerts per les lleis de protecció del menor. (LODE, 6.3,f); LDOIA, 6; DECRET 279/2006, 11);
LOE, DA, 23)
6. L'alumnat té dret a participar individual i col·lectivament en el funcionament i la vida del
centre en els termes que preveu les lleis en vigor i aquest reglament. (LODE, 6.3,g); LEC, 21.2.k;
DECRET 279/2006, 12)
7. L'alumnat té dret a associar-se i reunir-se en el centre en el marc de la legislació vigent. La
direcció del centre facilitarà l’exercici d’aquest dret i la utilització dels locals necessaris dins els
límits imposats pels espais disponibles i d'acord amb la legislació vigent, bo i garantint el
desenvolupament normal de les activitats docents. (LODE, 7-8; LDOIA, 12; LEC, 21.2.l; DECRET
279/2006, 12)
8. L'alumnat té dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions,
sempre en el respecte als professors i altres membres de la comunitat educativa i al caràcter
propi i el projecte educatiu del centre. (DECRET 279/2006, 15; STC 77/1985, FJ 9)
9. L'alumnat té dret a gaudir d’una orientació escolar i professional que asseguri la seva llibertat
de decisió d'acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.El centre tindrà cura
especial de l’orientació escolar dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques.
(LODE, 6.3,d); LEC, 21.2.;DECRET 279/2006, 16)
10. L'alumnat tenen dret a rebre una atenció especial i els ajuts necessaris si es troba en situació
de risc o per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, i a la
protecció social en supòsits d’infortuni familiar o d’accident, amb la finalitat de crear les
condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.
L’Administració educativa garantirà l’exercici d’aquest dret mitjançant els ajuts necessaris.
(LODE, 6.3,i); LEC, 21.2.j.o; DECRET 279/2006, 17-18)
11. L'alumnat té dret a ser educat en la responsabilitat i a gaudir d’una convivència respectuosa
i pacífica (LEC, 21.2.f.g)
97.

Article 97

1. Els drets de l'alumnat obliga els altres membres de la comunitat educativa, que hauran de
respectar-los. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que suposin una transgressió
dels drets de l'alumnat podran ser denunciades per aquests o els seus representants legals
davant el director del centre i, quan s’escaigui, davant el consell escolar. (DECRET 279/2006, 19)
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2. Amb l’audiència prèvia dels interessats i la consulta, si s’escau, al consell escolar, el director del
centre adoptarà les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent.
3. Les denúncies també podran ser presentades davant els serveis territorials del Departament
d’Ensenyament. Les resolucions corresponents podran ser objecte de recurs d’acord amb les
normes de procediment administratiu aplicables.

Deures de l’alumnat
98.Article 98
1. L'alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels altres membres de
la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies del professorat i de la
direcció del centre. (LODE, 4,e); LEC, 22; DECRET 279/2006, 20)
2. L’estudi constitueix el deure bàsic de l'alumnat, que comporta l'aprofitament de les seves
aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona
preparació humana i acadèmica.
99.Article 99
El deure de l’estudi es concreta en l'obligació d’assistir a classe amb puntualitat, respectar el
calendari escolar i l’horari establert, realitzar les tasques encomanades pel professorat, esforçarse en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals i respectar l’exercici
del dret a l’estudi dels seus companys. (LODE, 4,a) i d); LEC, 22.2; DECRET 279/2006, 21)
100. Article 100
El respecte a les normes de convivència dins del centre, com a obligació bàsica de l’alumnat,
s’estén als deures següents:

a)

Adoptar un comportament que s’adigui amb el model educatiu de l’escola
cristiana, tal com està definit en el caràcter propi i en el projecte educatiu del
centre.

b)

Respectar el caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu. (LODE, 4,f), g) i
h); LEC, 22;DECRET 279/2006, 22)

c)

Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les seves capacitats.

d)

Respectar i els mestres i professors i complir les decisions dels òrgans
unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les
quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord amb el que estableix
aquest reglament.
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e)

Complir el reglament de règim intern en tot allò que els correspongui i tenir
una actitud activa de compliment de les normes de convivència del centre.

f)

Respectar els altres alumnes i membres de la comunitat educativa, la llibertat
de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la
dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat
educativa.

g)

No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,
raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

h)

Participar i col·laborar activament en la vida de l’escola amb la resta de
membres de la comunitat educativa i contribuir al desenvolupament de les
activitats del centre.

i)

Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i els materials, utilitzar
correctament i compartir els béns mobles, les instal·lacions del centre i aquelles
mitjans electrònics que es posin al seu abast per a la tasca educativa

j)

Propiciar un clima de convivència i de respecte al dret dels altres alumnes pel
que fa al manteniment de l’ambient de treball i l’activitat normal a l’escola.

k)

L’alumnat, en assistir al centre, vestirà de forma adequada per a l’estudi o, en
el seu cas, per a les activitats que hagi de realitzar. La direcció del centre podrà
requerir a un alumne el canvi d’indumentària quan, al seu judici, no sigui
adequat. El no compliment d’aquest requeriment podrà comportar una mesura
correctora en els termes establerts en aquest reglament. (LEC, 35.1)

Faltes de puntualitat i assistència

101. Article 101
1. La falta de puntualitat a classe de manera reiterada i injustificada és una conducta contrària a
les normes de convivència, pot provocar dificultats en el procés d’ensenyament aprenentatge i
dificultar el dret a l’educació de la resta d’alumnes.
2. La falta de puntualitat serà resolta aplicant les mesures educatives correctores que es
considerin més apropiades. (Decret 279/2006, 5.2)
3. En el seu cas, el director del centre es coordinarà amb l’administració local i educativa per a
implementar les mesures contra l’absentisme que s’hagin elaborat en el territori.
102. Article 102
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1. La falta d’assistència a classe de manera reiterada i injustificada pot provocar la impossibilitat
de l’aplicació correcta dels criteris generals d’avaluació i de la pròpia avaluació continua. Sense
perjudici de les mesures educatives correctores que s’adoptin, quan les faltes d’assistència facin
impossible l’aplicació de l’avaluació contínua i en concret quan superin el 20 % d’alguna àrea o
matèria al llarg d’un trimestre, el director aplicarà els procediments extraordinaris d’avaluació
que l’alumne haurà de realitzar, previstos en els acords d’avaluació del projecte educatiu de
centre.
2. Quan la falta d’assistència a classe es produeixi de manera injustificada en dies en que estan
programades proves d’avaluació, el director aplicarà els procediments extraordinaris d’avaluació
que l’alumne haurà de realitzar, previstos en els acords d’avaluació del projecte educatiu de
centre.
3. Es consideren faltes reiterades i injustificades d’assistència a classe d’un alumne les que no
siguin excusades raonablement, de manera escrita pels seus pares o representants legals, per
l’alumnat si aquest és major d’edat, en un termini màxim de 48 hores, bé a l’inici o al final de
l’absència. (LEC, 22.2 i 37.4)
103. Article 103
1. Les faltes de puntualitat i assistència seran comunicades a les famílies en el temps més breu
possible i per mitjans escrits, telefònics o electrònics més adients.
2. Les faltes de puntualitat i assistència podran ser autoritzades i justificades pels pares o tutors
legals de manera escrita i raonable.

Participació de l’alumnat
104. Article 104
1. L'alumnat intervindrà en la vida del centre, sobretot a través del propi treball escolar i de la
participació activa en el funcionament ordinari del propi grup classe. (LODE, 6.3,g); DECRET

279/2006, 12)
2. (Centres amb ensenyaments secundaris)Dos representants de l'alumnat que cursen
ensenyaments secundaris a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria, elegits pels
propis companys, formaran part del consell escolar del centre.(LODE, 56.1.e)
105. Article 105
1. Amb la finalitat de fomentar la participació activa en el funcionament del centre, cada grup
d’alumnes elegirà un alumne o alumna que realitzarà les funcions pròpies del delegat de curs,
que seran les següents:
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a)

Representar els seus companys en les relacions amb els professors del propi grup i, en
particular, amb el professor tutor.

b)

Impulsar i coordinar la participació dels companys en les activitats educatives
organitzades pel centre.

c) (Centres amb ensenyaments secundaris)Col·laborar amb el titular del centre
en la preparació de les eleccions dels representants de l'alumnat en el consell escolar.

d)

Participar en les reunions de la junta de delegats.

2. El delegat de curs tindrà la representació durant un curs escolar, sense perjudici de la
possibilitat d’opció a la seva reelecció o reeleccions posteriors.
3. Les eleccions per escollir delegats de curs es realitzaran d’acord amb el procediment que
decideixi el tutor, si bé se seguirà el principi d’elecció democràtica.
4. No podrà ser delegat de curs l’alumne que hagin estat sancionat amb una resolució amb
conformitat o al qual se l’hagi obert un expedient disciplinari que hagi comportat qualsevol tipus
de sanció durant el curs escolar present o anterior. Així mateix, la resolució amb conformitat
contra un alumne o la resolució d’un expedient disciplinar amb qualsevol tipus de sanció
comportarà el seu cessament immediat com a delegat de curs.
106. Article 106
1. El conjunt d’alumnes elegits formaran la junta de delegats, que tindrà les funcions següents:

a)

Promoure la participació de l'alumnat en les activitats educatives dels centre.

b)

Facilitar a l'alumnat l’exercici dels drets i el compliment de les normes.

c)

Col·laborar amb els òrgans de l’escola en aquelles tasques que se’ls requereixi.

2. Els alumnes membres de la junta de delegats que tinguin coneixement pel seu càrrec de dades
de caràcter personal no podran comunicar-les a tercers.
L’ incompliment d’aquest deure podrà comportar, per part del director, la inhabilitació com a
delegats després de la corresponent instrucció d’un expedient en què es posi de manifest
aquesta falta de reserva. (LODE, 6.3,g); LDOIA; DECRET 279/2006, 12; LOPD, 11;

107. Article 107
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L'alumnat podrà constituir altres tipus d’associació que tinguin finalitats educatives coherents
amb el projecte educatiu del centre. Aquestes s’han d’inscriure en el registre corresponent i han
de presentar al centre l’acta de constitució i els estatuts. (LODE, 7; LDOIA; LEC, 24; DECRET
197/1987; DECRET 279/2006, 13)

Reclamacions contra les qualificacions
108. Article 108
1. Per tal de regular el dret a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat
del procés d’avaluació s’adoptin al final del curs, cicle o etapa, d’acord amb el procediment
establert. Aquestes es realitzaran d’acord amb el procediment que es descriu a continuació.
2. Pel que fa a les qualificacions obtingudes al llarg del curs escolar atorgades durant els curs
escolar, si no es resolen directament entre el professor/a i l’alumne/a afectats, es presentaran
al tutor/a, el qual les traslladarà al departament o equip docent corresponent per tal que
s’estudiïn.
En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor o professora i la reclamació i la
resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes del departament o seminari o registre
documental amb funció equivalent i es comunicaran a l’equip docent del grup corresponent de
l’alumne o alumna.
3. Pel que a les reclamacions contra les qualificacions finals de curs, cicle o etapa, com també
contra les decisions que s’hagin adoptat respecte a la promoció de curs, s’actuarà d’acord amb
les normes següents:
a) El centre establirà un dia en què l’equip corresponent estudiarà i resoldrà les possibles
reclamacions, que s’hauran de presentar per escrit en el termini de 48 hores adreçades
al director del centre, que convocarà, si s'escau, una reunió extraordinària de l’equip
docent.
b) La decisió de l’equip pel que fa a la reclamació presentada es prendrà per consens o per
majoria simple si no és possible; en cas d’empat, decidirà el vot del tutor/a.
c) Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar en una acta
elaborada a aquest efecte pel tutor/a i signada pels membres de l’equip.
d) A la vista de la decisió de l’equip docent, el director/a del centre emetrà resolució
relativa a la reclamació, resolució que es notificarà a l’interessat.
e) En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel
director, l’acta d’avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l’equip docent
del grup.
f)

L’interessat podrà presentar recurs contra la resolució del centre davant dels serveis
territorials corresponents. (Ordre EDU/295/2008; Ordre EDU/554/2008)
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