Nota explicativa del cap del Departament d'Inspecció Educativa
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, té entre les seves finalitats la promoció i el
desenvolupament de mesures i recursos per fomentar la convivència escolar, així com
per prevenir i gestionar conflictes.
Aquesta disposició, en el seu títol V, fixa les normes de convivència que s’han
d’observar als centres docents i els mecanismes de correcció de les conductes
contràries a aquestes normes o que les perjudiquen greument. Així mateix, estableix
els principis generals que han de regir les correccions, d’entre els quals, el seu
caràcter educatiu i recuperador, la garantia al respecte dels drets de la resta dels
alumnes i la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa.
El fet que el Decret esmentat estableixi, entre d’altres, la tipificació de les diferents
conductes, les mesures de correcció, les persones competents per aplicar-les, el
procediment a seguir i les particularitats de cadascuna de les mesures (terminis,
condicions, prescripcions, etc.) posa de manifest la multiplicitat de factors a tenir en
compte a l’hora d’aplicar les mesures establertes, cosa que fa necessari, al nostre
entendre, una presentació de tots aquests continguts que en faciliti no només la
lectura, sinó també la seva interpretació a fi i efecte de garantir-ne la correcta
aplicació.
Per aquest motiu, i amb la voluntat de donar una orientació als equips directius, a la
resta del professorat i, en general, a la comunitat educativa, el DIE ha elaborat el
document: “Correcció de les conductes contràries a les normes de convivència i de les
conductes que les perjudiquen greument”.
Aquesta proposta inclou uns annexos orientatius (formularis) dels diferents
documents que es deriven de l’aplicació de les mesures que preveu el Decret
(diligència, citació, notificació, nomenament, compareixença, comunicació, etc.) els
quals es presenten en dos formats: en pdf (conté text redactat d’acord amb les
normes d’estil, amb espais emplenables) i en Open Office (amb el mateix contingut
però totalment modificable segons les necessitats del centre).
Aquest document pretén esser una eina al servei dels centres i, per tant, es presenta
com un instrument obert a les aportacions que ens vulgueu fer arribar amb la finalitat
de fer-lo el màxim d’adaptat a les vostres necessitats.
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