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Equip Jurídic 
El Defensor de l'Estudiant compta amb un Equip Jurídic format per Advocats, 
Fiscals, Jutges, Magistrats, Perits Judicials i algun criminalista. 

Es tracta d'un ampli equip de professionals del Dret altament qualificats i 
especialitzats en el dret a l'educació i en els drets educatius de tots els 
estudiants, amb especial sensibilitat cap a aquells que necessiten amb mes 
urgència l'educació adaptada a les seves necessitats, bé per trobar-se en una 
discapacitat física, psíquica o sensorial o diversitat funcional o bé una alta 
capacitat. 

Tots els Juristes del Defensor de l'Estudiant realitzen amb gran entusiasme 
un treball voluntari amb l'objectiu que cap nen es quedi sense l'educació 
diferent a l'ordinària que se li hagi diagnosticat, i, per tant, evitant que 
aquests nens i nenes, adolescents o joves continuïn trencant-se a l'escola. 

S'organitzen en diferents grups de treball. Cada grup de treball té confiada 
una missió amb unes responsabilitats específiques i té el seu XAT en Internet, 
a través del qual tots ells es troben interconnectats, canvien impressions, 
estudien els temes, consensuant les decisions jurídiques per a oferir el millor 
assessorament legal o les millors actuacions en l'àmbit de la representació 
jurídica, la defensa i la protecció dels drets dels estudiants. 

 
Afp 

1. Grup de Treball de Relacions amb les Administracions Educatives i 
Redacció d'escrits jurídics. 

En determinades comunitats o llocs, potser per desconeixement, amb una 
certa freqüència apareixen funcionaris de l'educació que tracten d'imposar als 
nens o a les seves famílies acords o resolucions d'inferior rang que 
contradiuen drets educatius reconeguts en les lleis de rang superior, 
especialment quan l'exercici d'un dret educatiu reconegut en llei superior 
suposa un cert esforç o major dedicació i el reciclatge metodològic als 
docents. 

A vegades és necessari donar a conèixer aquestes conductes a la superioritat 
administrativa, sense oblidar que El Defensor de l'Estudiant és l'única 
institució a Espanya que està legitimada per a interposar les Accions de 
Cessació, previstes en la nostra legislació, davant actuacions que es 
considerin inadequades per al normal funcionament dels serveis educatius. 
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2. Grup de Treball de Legislació i Jurisprudència Internacional. 

La llei de superior rang legal que regeix el model educatiu en l'Estat Espanyol 
és la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat i el 
Dret de tots els estudiants a l'Educació Inclusiva o personalitzada. Es tracta 
d'un tractat internacional subscrit per l'Estat Espanyol i publicat en el BOE de 
21 d'abril de 2008. Molts altres països també han ratificat la mateixa llei de 
superior rang, per la qual cosa resulta de molt d'interès conèixer el seu 
desenvolupament i aplicació en els diferents països, així com la jurisprudència 
que en ells genera en llaures al Dret Comparat, principalment respecte dels 
països germans d'Hispanoamèrica i del nostre espai comú europeu 

 

 

3. Grup de Treball del Consultori Jurídic. Elabora de les respostes a les 
consultes que dirigeixen els pares. També els docents. 

 

 

4. Grup de Treball de Mediació i Arbitratge. 

Quan un col·legi tracta d'evitar l'adaptació curricular o els ajustos raonables 
o els suports personalitzats que un nen necessita i que se li han diagnosticat, 
o s'està retardant, i han transcorregut 10 dies des de què els pares presenten 
el Certificat Mèdic Oficial, i el dictamen de la seva Avaluació Multidisciplinària 
o diagnòstic clínic, abans de presentar les corresponents denúncies en via 
judicial resulta d'interès oferir als pares una mediació amb el col·legi. 

El Servei de Mediació, s'exerceix per Advocats especialitzats d'aquest Grup 
de Treball. Cal tenir en compte que quan no es vol complir la llei no poden 
existir acords en una posició intermèdia entre complir la llei i no complir-la, 
perquè entre una educació o metodologia legal i una educació o metodologia 
il·legal no cap terme mitjà. 

Al final del procés de mediació es dicta un Laude d'Obligat Compliment, 
homologable judicialment i equiparable a una sentència judicial. Es pot també 
acudir a un Arbitratge. 

Cas que el director del centre educatiu rebutgés la mediació, es procedeix 
immediatament a interposar les corresponents accions judicials. 
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5. Grup de Treball de Legislació Interior.  

Aquest Grup de Treball té dues actuacions bàsiques: 

1. Prestar assessorament jurídic als legisladors que ho sol·liciten a l'hora de 
crear noves disposicions legals en l'àmbit de l'educació, o a l'hora d'efectuar 
les preceptives adaptacions de les lleis d'inferior rang a les de rang superior. 

2. Observar les noves lleis educatives que es creen, una vegada publicades, 
especialment estudiar si respecten, o no, tots els drets i obligacions 
reconegudes en les lleis de rang superior, en la jurisprudència del Tribunal 
Suprem o del Tribunal Constitucional, tenint en compte que restringir un dret 
reconegut en llei superior constitueix la seva vulneració. 

Cas de vulneració, s'estudia la possibilitat, o bé, de traslladar en denúncia 
aquesta disposició legal als Tribunals de Justícia perquè la referida nova llei 
pugui ser judicialment declarada llei il·legal o no vàlida, o bé, es donarà 
públicament a conèixer que la disposició inferior ha incorregut en contradicció 
o restricció de drets o obligacions, en relació amb el que es disposa en l'Article 
1r del qual estableix: “Mancaran de validesa les disposicions que contradiguin 
una altra de rang superior”. En aquest cas s'explicarà la contradicció que 
causa la seva invalidesa. 

Cas que la llei de superior rang sigui un Tractat Internacional ratificat per 
Espanya, -d'aplicació directa-, no serà necessari l'estudi jurídic detallat de les 
lleis inferiors, perquè la Convenció de Viena (el Tractat Internacional que 
regeix el compliment dels altres tractats internacionals), en el seu Article 27 
estableix: “Una part no podrà invocar les disposicions del seu dret intern com 
a justificació de l'incompliment d'un tractat”. 
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