Exp.:
Document: Comunicació inici expedient a DIE
Emissor:

ANNEX 10
COMUNICACIÓ INICI EXPEDIENT A INSPECCIÓ EDUCATIVA
La secció tercera del Decret 121/2010 de 10 de desembre, 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 (BOIB 23-12-2010), regula l' aplicació de mesures de correcció de
conductes greument perjudicials per a la convivència al centre mitjançant la incoació d’expedient
disciplinari i, en el seu article 63.5, estableix que l’inici del procediment s’ha de comunicar al
Departament d’Inspecció Educativa.
D'acord amb això,
US COMUNIC:
1. Que en data
de
,
del centre va tenir
coneixement dels fets, i en el termini de 5 dies lectius, en data
de
, va oferir a l'alumne i/o als seus pares o responsables legals iniciar el procediment de
resolució per conformitat establert a l'article.62 del Decret 121/2010.
2. Que en data

de

:

l'alumne o els seus pares o responsables legals no acceptaren la resolució per conformitat que
estableix l'article 62 del Decret 121/2010
es constata que l'alumne incompleix els acords recollits en la resolució per conformitat.
4. Que en data
de
expedient disciplinari a l'alumne/a d'aquest centre,
cursa actualment
curs de l'etapa
; el qual el dia

s 'ha iniciat la incoació
, que
va

els fets que es detallen seguidament:

En la realització o participació d'aquests fets, l'alumne va incórrer 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:
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4. Que ha estat nomenat instructor/a de l'expedient el/la professor/a d'aquest centre senyor/a:

A mesura que es vagi desenvolupant el procediment, mantindrem informat aquest Departament.
,

de

Sgt.

SR. CAP DEL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ EDUCATIVA

