
MATERIALS:  

 

• Fitxa “Drets i deures” 
• Resum legislatiu 

SUGGERIMENTS: DESENVOLUPAMENT: 

 

• Explicació de la sessió de treball i objectius 
 

• Treball en grups, atenent els fets i evitant la 
referència a persones conegudes.  

 

• Exposició a tota la classe. 

OBJECTIUS: 

 

• Que l'alumne tinga consciència dels seus 
drets i deures 

 

• Necessitat de reglamentar l'organització 
de la convivència 

BLOC: 

ORGANITZACIÓ DE LA  

CONVIVÈNCIA 

 

 

ACTIVITAT: DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

CURS 

 

1r ESO 



DRETS I DEURES 

1.- Escriviu els drets més importants que com a alumnes teniu o hauríeu de tindre. 

 

 1._________________________________________________________ 

 2._________________________________________________________ 

 3._________________________________________________________ 

 4._________________________________________________________ 

 

2.- Escriviu una sola paraula que sintetitze els drets que heu anotat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Féu una frase amb eixa paraula 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

4.- Anoteu els drets que com a alumnes tenen els altres companys i que més dificultat teniu a reconéixer-los i acceptar-

los. 

 

 1.-________________________________________________________ 

 2.-________________________________________________________ 

 3.-________________________________________________________ 

 4.- _______________________________________________________ 

 

5.- Descriviu 4 situacions de la vida escolar en les quals considereu que no són respectats els vostres drets. 

 

 1.-________________________________________________________ 

 2.-________________________________________________________ 

 3.-________________________________________________________ 

 4.-________________________________________________________ 

 



DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

(Extracte del Decret 246/1991 de la Generalitat Valenciana) 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, ... (art. 2) 

 

DRETS DELS ALUMNES (art. 6 al 18) 

 

• A rebre una formació que permeta el ple desenvolupament de la seua personalitat 

• A una valoració objectiva del seu rendiment escolar i a ser informats dels criteris d’avaluació i 

les proves a què seran sotmesos 

• A demanar aclariments i a reclamar contra les qualificacions 

• A la llibertat de consciència i a les seues conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques 

• A un ensenyament basat en criteris objectius i exclòs de tota manipulació 

• Al respecte de la seua integritat física, moral i a la dignitat personal 

• A participar en la vida i en el funcionament escolars 

• A la creació d’un consell de delegats triat per sufragi directe i secret 

• Dret a associar-se i reunir-se en el centre 

A gaudir d’una orientació escolar i professional 

 

DEURES DELS ALUMNES (art. 19 a 20) 

 

• L’estudi constitueix un deure bàsic, reflectit en les obligacions següents: 

 

a) Assistir a classe i participar en les activitats 

b) Respectar els horaris aprovats 

c) Seguir les orientacions del professorat 

d) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys/es 

 

• Respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa 

 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, ideològiques, ètiques o morals, 

així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qual-

sevol altra circumstància 

c) Respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal.lacions del centre 

d) Respectar el reglament de règim interior del centre 

e) Participar i col·laborar activament per tal d’afavorir el millor desplegament de l’ensenyament, 

de l’orientació i de la convivència en el centre 
 


