Exp.:
Document: Notificació mesures provisionals
Emissor:

ANNEX 4
NOTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DE MESURES PROVISIONALS DE CORRECCIÓ
DE CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA1

Sr/ Sra:

L'alumne/a d'aquest centre,
, el dia

ha

, que cursa actualment
els fets que es

detallen seguidament:

En la realització o participació dels fets detallats, l'alumne ha incorregut en una conducta
greument perjudicial per a la convivència al centre, en concret, la continguda a l'article 57 de
l'esmentat Decret 121/2010, referida en la lletra:

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,
determina que els centres docents poden adoptar una sèrie de mesures en aquells alumnes que
mostren conductes greument perjudicials per a la convivència al centre.
L'article 61 del Decret 121/2010 determina que:
– “Quan s’hagi d’iniciar el procediment per aplicar mesures de correcció (...) el director, per
decisió pròpia o a proposta, si és el cas, de l’instructor, pot adoptar les mesures
provisionals que siguin necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final i per evitar
la persistència dels efectes de la infracció i garantir les exigències dels interessos generals,
sempre que ho motivi adequadament”
– “Les mesures provisionals adoptades s’han de notificar a l’alumne i, si és el cas, als seus
pares o representants legals”.
1

Quan la mesura adoptada suposi la suspensió del dret d'assistir a classes, a activitats o al centre, la notificació ha de ser posterior al
tràmit d'audiència establert a l'article 61.4
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Per això,
US NOTIFIC
1. Que de les mesures educatives de correcció que estableix la normativa esmentada, en el seu
article 61.2 i que figuren a la llista següent; s'han adoptat les que s'assenyalen:
Realització de les tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, que es
concreten a l'apartat 2, durant un període de
Canvi temporal de grup durant un període de
Suspensió del dret d'assistir a determinades classes o activitats durant un període de
en les condicions que es concreten a l'apartat 2
Suspensió del dret a assistir al centre durant un període de
condicions que es concreten a l'apartat 2

en les

2. Que aquestes mesures es concreten en els termes següents:

,

de

Atentament,
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