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ANNEX 15
NOTIFICACIÓ DE MESURA CORRECTORA

Sr/ Sra:

Una vegada rebut l'expedient disciplinari

a l'alumne d'aquest centre,
es fa constar:

1. Fets o conductes mereixedors de correcció:

2. En la realització o participació en aquests fets, 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:
3. Es considera que existeixen les circumstàncies pal·liatives següents:

4. Es considera que existeixen les circumstàncies agreujants següents:

5. Atesos els fets i la seva tipificació, les actuacions duites a terme per aclarir-los, i les valoracions
sobre les circumstàncies pal·liatives i/o agreujants que es fan constar en aquest escrit, així com les
al·legacions presentades,
RESOLC
Imposar a l'alumne la mesura educativa de correcció següent (d'acord amb l'article 58 del 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):
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Aquesta mesura tendrà una durada de

, la data d'efecte

serà
I es concreta de la manera següent

Així mateix, us inform que:
a) En el termini de dos dies lectius a partir del dia d'avui, l'alumne o, si és menor d'edat, els seus
pares o tutors legals poden requerir el consell escolar perquè revisi la resolució adoptada i proposi,
si és el cas, les mesures oportunes en l’àmbit de les seves competències.
b) Contra aquesta resolució l'alumne o, si és menor d'edat, els seus pares o tutors legals, poden
interposar recurs d'alçada, mitjançant escrit presentat a la direcció del centre, a la Direcció General
de Planificació i Centres, en el termini previst en els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 per
tal que resolgui. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

,

de
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