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ANNEX 3
NOTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ MESURES DE CORRECCIÓ
DE CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
(Per mesures de correcció previstes en les lletres c, e, f, k, m i o de l'article 53.1 del Decret 121/2010)
Sr./Sra.:
L'alumne/a d'aquest centre,

, que cursa actualment
, el dia

ha

els fets que es detallen

seguidament:

El Decret 121/2010 pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents
no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, estableix que els centres docents poden adoptar una sèrie de
mesures per a aquells alumnes que incorren en conductes contràries a les normes de convivència del centre.
L'article 55.2 del Decret 121/2010, determina que “La imposició de les mesures de correcció previstes en les lletres c, e, f, k,
m i o de l'article 53.1 d'aquest Decret ha de ser notificada a l'alumne, i als seus pares o representants legals en cas que sigui
menor d'edat”,
US NOTIFIC
1. Que de les mesures educatives de correcció que estableix la normativa esmentada, en el seu article 53 i que figuren a la
llista següent; s'han adoptat les que s'assenyalen:
Convocar-vos a una reunió el proper dia
a les
hores a
Negociar els acords educatius que figuren a l'apartat 2
Assignar el tutor individualitzat que s'indica a continuació en les condicions que es concreten a l'apartat 2
Amonestar per escrit l'alumne en els termes que es concreten a l'apartat 2
Suspendre el dret d'assistència a l'activitat que es concreta a l'apartat 2
Suspendre el dret a participar a les activitats complementàries o extraescolars que es concreten a l'apartat 2 per un període
de
2. Que aquestes mesures es concreten en els termes següents:

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs
d'alçada davant el director general d'Infraestructures Educatives, en el termini d'un mes, comptador des de l'endamà d'haverse notificat aquesta resolució, d'acord amb el que estableixen el articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
,

de

