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Els meus drets i deures 
 
 

però també……… DEURES 
 

Objectius 
- Reflexionar sobre els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes. 
- Traslladar aquests drets i  deures a la vida diària dins de l’Institut. 

 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Material 
Dos folis i un bolígraf. 
 

Metodologia 
 

1. Es demanarà als alumnes que escrigui cadascú en un foli cinc drets i cinc deures que tenen 
com a membres de la seva família. 

2. En segon lloc, es demanarà que escriguin cinc drets i cinc deures que tenen com a ciutadans 
dels país on viuen. 

3. En tercer lloc, es demanarà que escriguin cinc drets i cinc deures que tenen com a alumnes 
de l’institut on estan estudiant. 

4. Es fan petits grups i  comenten el que han escrit. 
5. En gran grup el/la professor/a llegeix els drets i deures de l’alumnat en l’Estatut d’Autonomia. 
6. Cada grup en una cartolina escriurà els drets i deures que consideri més importants entre allò 

que han pensat ells i el que ha llegit el/la professor/a, i es penjaran a la paret de l’aula. 
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DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT  
Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Article 21 sobre drets i deures de l’àmbit de 
l’educació. 
 
2.1. Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin 
de la seva edat i dels ensenyaments que cursin. 
2.2. L'exercici dels seus drets per part dels i de les alumnes implicarà el deure de coneixement i 
respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.  
 
Capítol 1 : DRETS DE L’ALUMNAT 
 
1. Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament de la pròpia personalitat.  
 
2. Dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar.  
 
3. Dret a ser informats dels criteris i procediments d'avaluació, a sol·licitar aclariments respecte a les 
qualificacions i a reclamar si s'hi han produït irregularitats.  
 
4. Dret al respecte de la llibertat de consciència, conviccions religioses, morals i ideològiques.  
 
5. Dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.  
 
6. Dret a portar a terme l'activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.  
 
7. Dret a un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els companys/es.  
 
8. Dret a participar en el funcionament i la vida del centre.  
 
9. Dret a constituir cooperatives, associació d'alumnes, i a reunir-se sempre que es respecti el 
normal desenvolupament de les activitats del centre.  
 
10. Dret a una orientació escolar i professional que respecti la llibertat de decisió d'acord amb les 
seves aptituds, coneixements i capacitats.  
 
11. Dret a rebre els ajuts necessaris per compensar les mancances de tipus familiar, econòmic i 
sociocultural, per garantir la igualtat d'oportunitats.  
 
12. Dret a protecció social en cas d'infortuni familiar, malaltia o accident.  
 
 
Capítol 2 : DEURES DE L’ALUMNAT 
 
1. Deure de respectar l'exercici dels drets i llibertats dels membres de la comunitat educativa.  
 
2. Deure d'assistir a classe, participar en les activitats educatives del centre i respectar els horaris 
establerts.  
 
3. Deure de realitzar les tasques encomanades pel professorat.  
 
4. Deure de respectar el dret a l'estudi dels i de les companys/es.  
 
5. Deure de respectar les normes de convivència del centre.  
 
6. Deure de respectar la llibertat de consciència, la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 
membres de la comunitat educativa.  
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7. Deure de no discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe 
o per qualsevol altra circumstància personal o social.  
 
8. Deure de respectar, utilitzar correctament i compartir els béns i les instal·lacions del centre.  
 
9. Deure de complir el Reglament de Règim Interior del centre, les normes de convivència i 
disciplina, pròpies del centre.  
 
10. Deure de respectar les decisions dels òrgans unipersonals (Equip Directiu ) i col·legiats  
(professorat ) del centre.  
 
11. Deure de participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, 
per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència al 
centre.  
 
12. Deure de propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels/de les altres alumnes que 
no sigui pertorbada l'activitat normal a les aules.  
 
 


