
(Sol·licitud de defensa legal, o consulta jurídica)

INSTITUCIÓ
EL DEFENSOR DE L'ESTUDIANT

defestudiante@gmail.com

.......................................................................... amb domicili en carrer........................Núm.
(nom del pare)

......… de ..........….......................… de professió....................................................amb DNI

núm ...............

i,  .......................................................… amb domicili en carrer....................................Núm.
(nom de la mare)

.........…….........de...........…............., de.........…….............de professió...............................,

pares del nen/a.........................................................................................escolaritzat/a en el

centre ...........................………...… de.............................................Comunitat autònoma de

.....................................................… en el qual cursa el nivell .............………..................….

El nostre/a fill/a té el Diagnòstic clínic o Avaluació Multidisciplinària de les seves
capacitats i necessitats educatives, realitzat pel centre homologat.......................................,
de ................................., pel qual va quedar diagnosticat com ..............…………….............
prescrivint-li facultativament l'adaptació curricular, els ajustos personalitzats o programa
d'habilitació  que consta  en el  Dictamen,  del  seu Diagnòstic  que,  juntament  amb el
Certificat Mèdic Oficial, acompanyem al present escrit com a Document Núm. 1

Acompanyem com a Document Núm. 2 la Forma d'Atenció a la Diversitat  del centre
Educatiu  .......................  de  ...................en  el  qual  el  nostre  fill/a  se  troba escolaritzat,
conforme la Llei orgànica d'Educació LOE-LOMCE en el seu Article 121 obliga a tots els
centres educatius a tenir i a fer públic.

Acompanyem com a  Document Núm. 3  la còpia segellada de  la  instància  amb  la
qual  presentem  al  centre  educatiu  del  Dictamen  del  Diagnòstic  o  Avaluació
Multidisciplinària, el Certificat Mèdic Oficial i la Guia Científica de les Altes Capacitats.

mailto:defestudiante@gmail.com


Acompanyem com a Document Núm. 4 els informes de les avaluacions
psicopedagògiques inicials en preparació al diagnòstic.

EXPOSEM:

(Faci aquí la  narració  ordenada  cronològicament  dels  fets  suposadament  injustos  o inadequats  que  consideri 
que vulneren o restringeixen els drets educatius del seu fill/a. Utilitzi per a això tot  l'espai  que  necessiti  i  citi 
explicant els documents que ens acompanyen, que acrediten la situació en la qual es troben).

Sobre la base d'aquests fets,

SOL·LICITEM a la INSTITUCIÓ EL DEFENSOR DE L'ESTUDIANT:

(Expliquin la consulta relacionada amb les capacitats intel·lectuals I la seva educació personalitzada que ens 
formulen, o bé la sol·licitud de defensa legal de la seva educació personalitzada que sol·liciten i que consideren que el
seu fill/a necessita).

En.................a...........de...............de........................................................................

Signatura del pare Signatura de la mare
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