DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

(EXTRACTE DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE DE L’EOI DE PALMA,
APROVAT EL 30/06/2017)

4.1.1. Drets i deures de l’alumnat
[Concreció dels drets i deures de l’alumnat expressats en el Decret 121/2010, de 10 de
desembre, (BOIB Núm. 187, de 23 de desembre de 2010) pel qual s’estableixen els drets
i deures dels alumnes. ]
Tots els alumnes de l’EOI de Palma de Mallorca tenen els mateixos drets i deures bàsics.
L’administració educativa i els òrgans de govern del centre vetllaran pel correcte exercici
dels drets i deures dels alumnes i adoptaran les mesures de prevenció necessàries per
garantir els drets i deures dels alumnes i per impedir la comissió de fets contraris a les
normes de convivència d’aquest centre.
4.1.1.1 Drets de l’alumnat
L’alumnat de l’EOI de Palma té els següents drets:
a) Dret a rebre una formació integral que asseguri el ple desenvolupament de la
seva personalitat.
b) Dret a no patir discriminacions a causa del seu lloc de naixement, raça, sexe,
capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses,
discapacitat física, sensorial o psíquica, o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
c) Dret que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat.
d) Dret a l’orientació educativa i professional per aconseguir el màxim
desenvolupament personal, social i professional.
e) Dret que es respecti la seva identitat, intimitat i dignitat personal així com
llibertat de consciència, conviccions religioses, morals o ideològiques.
f) Dret que el centre guardi reserva de la informació sobre les circumstàncies
personals i famiiars de l’alumnat.
g) Dret a la informació i a la llibertat d’expressió.
h) Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies.
i) Dret d’associació en els temes prevists per la legislació vigent i crear associacions
i federacions.
j) Dret a la utilització de les instal·lacions del centre amb les limitacions derivades
de la programació d’altres activitats ja autoritzades.
k) Dret de reunió al seu centre per desenvolupar activitats de caràcter escolar o
extraescolar que formin part del projecte educatiu del centre.

4.1.1.2 Deures de l’alumnat
L’alumnat de l’EOI de Palma té els següents deures:
a) L’estudi com a deure bàsic: assistir a classe amb puntualitat i participar en
aquelles activitats orientades al desenvolupament dels currículum; complir i
respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del
centre.
b) Deure de respectar al professorat.
c) Deure de respecte i solidaritat cap als companys.
d) Deure de participar en el centre i de respectar els membres de la comunitat
educativa.
e) Deure de complir les normes de convivència.

4.1.2. Normes de convivència per a tota la comunitat escolar
-

Conèixer aquestes normes i complir els seus preceptes.
Conèixer i respectar el caràcter propi i la normativa del centre, recollits en el
Projecte Educatiu de Centre.
Respectar la integritat física i moral de tots els membres de la comunitat
educativa, així com les seves pertinences.
Tenir un tracte respectuós amb tots els membres de la comunitat educativa.
Mantenir un esperit de bona convivència, participació activa i cooperació en
totes les activitats que es duen a terme al centre.
Respectar les instal·lacions, el mobiliari, el material i els béns del centre.
Mantenir netes i ordenades totes les dependències que cada membre de la
comunitat escolar usi.
Arribar a classe amb puntualitat per tal d’evitar interrupcions molestes per als
companys i per al professorat.
Respectar les indicacions i instruccions.
Tenir el telèfon mòbil desconectat dins l’aula.
Pel que fa l’ús de peces de roba que puguin cobrir parcialment el cap o el rostre,
l’alumne ha de ser identificable en tot moment.
No assistir a classe baix els efectes de les drogues o l’alcohol.
No fer renou.

4.1.3. Conductes contràries a les normes de convivència
Tenen la consideració de conducta contrària a les normes de convivència els fets
següents:
a) Expressar el desconeixement de les normes de convivència o no complir amb els
seus preceptes.
b) No respectar el caràcter propi i la normativa del centre, expressat en el Projecte
Educatiu del Centre.

c) No respectar la integritat física o moral de tots els membres de la comunitat
educativa o les seves pertinences.
d) Mostrar conductes irrespectuoses envers algun membre de la comunitat
educativa.
e) Mostrar comportaments que distorsionin la bona convivència.
f) Fer ús de les instal·lacions, del mobiliari i del material del centre de manera
indeguda.
g) No contribuir al fet que les instal·lacions i dependències del centre es mantinguin
en ordre i netedat.
h) Fumar dins el centre i el recinte educatiu.
i) No respectar les indicacions i instruccions.
j) Fer ús del telèfon mòbil dins l’aula.
k) Mostrar una actitud negativa o que perjudiqui la realització de les activitats del
centre, ja siguin lectives o culturals.
l) Actuar de manera fraudulenta en la realització d’exàmens.
m) Comportar-se de manera incívica a l’hora de respectar les places
d’estacionament de la resta de membres de la comunitat educativa.
4.1.4. Conductes greument perjudicials per a la convivència
Tenen la consideració de conducta greument perjudicial els fets següents:
a) Els actes d’indisciplina, agressió física o moral, injúria o ofenses greus contra
qualsevol membre de la Comunitat Educativa.
b) La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de
convivència.
c) La discriminació cap a algun membre de la comunitat educativa per raons de
raça, sexe, nacionalitat, religió, situació econòmica o social o discapacitat física,
sensorial o psíquica.
d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o
substracció de documents acadèmics.
e) El plagi i/o actuació fraudulenta en la realització d’exàmens, tasques o treballs.
f) L’incompliment de les sancions imposades.
g) Els danys greus causats per un ús inadequat o de manera intencionada en les
instal·lacions, material o documents del centre o en els béns dels membres de la
Comunitat Educativa.
h) Els actes injustificats que pertorbin greument el desenvolupament adequat de
les activitats del centre.
i) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de
la comunitat educativa, així com el fet d’incitar-les.
j) El fet de fumar dins el recinte del centre.
k) El fet d’assistir a classe baix els efectes de les drogues o l’alcohol.
4.1.5. Correccions i sancions
L’incompliment de les normes de convivència s’ha de valorar en funció de la situació i
les condicions personals de cada alumne/a.

Les correccions que s’hagin d’aplicar tendran un caràcter educatiu i recuperador; hauran
de garantir el respecte als drets de la resta d’alumnat i intentaran aconseguir que les
relacions dels membres de la Comunitat Educativa millorin.
L’alumnat que de manera individual o col·lectiva causi desperfectes a les instal·lacions
del centre o al seu material (ja sigui de manera intencionada o per negligència) s’haurà
de fer càrrer de les despeses.
A l’hora de decidir les correccions, el fet de reconèixer espontàniament la conducta
incorrecta i/o la manca d’intencionalitat es podran considerar circumstàncies
pal·liatives. D’altra banda, la premeditació, reiteració, el fet de causar dany, injúria o
ofensa a altres membres de la Comunitat Educativa es podran considerar circumstàncies
agreujants.
Les conductes contràries a les normes de convivència es corregiran mitjançant una
amonestació verbal per part del professorat, el qual, depenent de la gravetat podrà
expulsar l’alumne i n’informarà a la prefectura d’estudis. En cas que l’alumne/a es reiteri
en aquestes conductes o mostri conductes greument perjudicials per a la convivència,
aquest haurà de comparèixer davant la direcció, que serà qui decidirà la correcció que
s’haurà d’aplicar. Si s’escau, el Consell Escolar serà l’encarregat de supervisar el
compliment de les correcions en els termes acordats.
Quan es tracti d’una correcció o sanció a un alumne menor d’edat, la prefectura
d’estudis també l’haurà de comunicar als pares o tutors.
Les conductes contràries a les normes de convivència i les greument perjudicials per a
la convivència per part de l’alumnat seran corregides segons els articles 54 i 59
(correspon al professorat i al director del centre imposar les mesures correctores en els
termes establerts) del Decret 121/2010, de 10 de desembre (BOIB Núm. 187, de 23 de
desembre de 2010).

