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DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT
1. Drets de l'alumnat
-Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva
personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra
societat.
-Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa
se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i
continguts de l'ensenyament.
-Dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la
llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i
conviccions.
-Dret a la integritat i la dignitat personal, és a dir, dret a:
El respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.
La protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.
Un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.
El fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què
disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars.
-Dret a participar en el funcionament i la vida del centre mitjançant el sistema de
representació de l'alumnat (els delegats), el funcionament d'un consell de delegats i la
representació de l'alumnat en el consell escolar del centre.
-Dret a reunir-se en el centre i a associar-se, així com a la formació de federacions i
confederacions pròpies.
-Dret a rebre informació dels seus representants i dels de les associacions d'alumnes sobre les
qüestions pròpies del seu centre i sobre aquelles que afectin altres centres educatius.
-Dret a la llibertat d'expressió, a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva,
amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del
respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.
-Dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de
decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les
seves capacitats.
-Dret a la igualtat d'oportunitats, és a dir, a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles
mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les
condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.
-Dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos
d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que necessiti mitjançant
l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles perquè l'accident o malaltia no
suposin un detriment del seu rendiment escolar.
-Dret a la protecció dels drets de l'alumnat.
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2. Deures de l'alumnat
Deure de respecte als altres, és a dir, a l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la
comunitat escolar.
Deure d'estudi. Aquest deure bàsic es concreta en l'obligació de:
-Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del
centre i respectar els horaris establerts.
-Dur a terme les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions
docents.
-Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels companys en les activitats
formatives.
-Deure de respectar les normes de convivència, la qual cosa implica:
-Respectar 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.
-No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o
per qualsevol altra circumstància personal o social.
-Respectar el caràcter propi del centre, d'acord amb la legislació vigent.
-Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i
dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar.
-Complir el reglament de règim interior del centre.
-Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal el
centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets,
d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la
legislació vigent.
-Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal
d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la
convivència en el centre.
-Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet
que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.
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