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L'EQUIP JURÍDIC
El Defensor de l'Estudiant compta amb un Equip Jurídic format per
Advocats, Fiscals, Jutges, Magistrats, i algun criminalista.
Es tracta d'un equip de professionals del dret, altament qualificats en el dret
a l'educació i especialitzats en els drets educatius dels estudiants amb
Superdotació i altes capacitats intel·lectuals.
Tots ells realitzen un treball voluntari amb l'objectiu que cap nen d'alta
capacitat es quedi sense l'educació diferent a l'ordinària que se li ha
diagnosticat, i, per tal de evitar que continuï trencant-se a l'escola.
Tots juristes treballen en l'equip general, mitjançant un Googlegroup
d'Internet, al que tots es troben interconnectats. Canvien impressions,
consensuen les decisions jurídiques per tal de oferir el millor
assessorament legal en l'àmbit de la defensa i protecció dels drets dels
estudiants superdotats i d'altes capacitats
A més estan organitzats en els següents Equips de Treball, especialitzats:

1. L'Equip Jurídic de Mediació.
Quan un col·legi tracta d'evitar l'adaptació curricular que un nen d'alta capacitat
necessita i se li ha diagnosticat, o s'està retardant, des del dia en què els pares van
presentar el Certificat Mèdic Oficial, i el dictamen del seu diagnòstic, i ni el tutor ni el
director contesten als seus requeriments, potser abans de presentar les denúncies pugui
resultar d'interès oferir als pares una mediació amb el col·legi.
El Servei de Mediació, exercit per un Advocat d'aquest Equip de Treball, produeix un
“Laudo” d'Obligat Compliment, homologable judicialment i equiparable a una sentència.
Cas que el director del centre educatiu rebutgés la mediació, es procedeix
immediatament a interposar les corresponents accions judicials.
Tots els serveis que ofereix El Defensor de l'Estudiant són gratuïts.
Aquest servei de mediació s'explica a la nostra web: http://defensorestudiante.org en el
primer i més gran dels capítols titulat “PERICULUM *IN MORA”. Link directe:
http://defensorestudiante.org/periculum%20*Cast.pdf
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2. L'Equip de Jurisprudència.
Es tracta de localitzar i recopilar tota la jurisprudència que resulti d'utilitat als nostres
objectius educatius, relacionats amb la negativa d'alguns centres educatius a
desenvolupar el tractament educatiu diagnosticat a un estudiant superdotat o d'alta
capacitat, en el compliment de l'ordenament jurídic superior.

3. Equip jurídic de suport a les associacions de pares de nens d'altes capacitats.
Una forma de potenciar el moviment associatiu de pares és oferint a les seves
associacions el necessari suport i assessorament jurídic.
Evidentment ens referim a aquelles associacions de pares de nens superdotats i d'altes
capacitats que acatin els principis de la recerca científica internacional i orientin en ells
les seves activitats i que exigeixin per al seu ingrés l'acreditació legal de la Superdotació
o alta capacitat.
És a dir, les associacions reconegudes per la Confederació Espanyola d'Associacions
d'Altes Capacitats

4. Equip d'estudi de noves vies judicials.
Quan una escola nega a un nen superdotat oferir-li el tractament educatiu diagnosticat
mitjançant l'adaptació curricular precisa diagnosticada, que li permet realitzar els
processos d'ensenyament-aprenentatge d'una manera amb concordança amb la
diferent forma en la qual aprèn el seu cervell, i oferir-li l'educació orientada al
desenvolupament de la seva personalitat, de vegades no deixa als pares alternativa a la
via judicial.
Però, haver d'interposar prèviament denúncia administrativa per tal de poder acudir a la
via contenciós-administrativa, perllonga el sofriment d'aquests nens i de les seves
famílies en mesos, doncs l'Administració sol donar la callada per resposta.
Quan la demanda judicial arriba als docents de vegades el nen ja no està a l'aula i,
moltes vegades, ja no es troba en el col·legi.
La llei orgànica LOE-LOMCE, en l'article 71.3, assenyala que “L'atenció integral a
l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s'iniciarà des del mateix moment
en què aquesta necessitat sigui identificada”. Aquesta immediatesa que assenyala la
llei, és conforme amb la necessitat psíquica-educativa-neurològica del nen, però no ho
és la tardança que sofreixen les demandes que s'interposen per aquesta via del
contenciós administratiu.
És necessària una via judicial més ràpida i efectiva.
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La via de reclamació civil (reclamació econòmica pels danys i perjudicis que el retard
produeixen al nen) resulta de gran interès en incidir en la butxaca particular del tutor i
del director.
D'altra banda, la via de Defensa dels Drets Fonamentals, també és de gran interès.

5. Equip de xarxes socials.
En la nostra societat interconnectada la presència a les xarxes socials és fonamental.
Existeix gran desinformació sobre l'educació en general i sobre l'educació de les altes
capacitats en particular. El canvi educatiu, que ha de produir-se, des de la perspectiva
del compliment de l'ordenament jurídic superior, no va si pot ser si no guanyem la batalla
al carrer, a les xarxes socials, establint amb claredat uns criteris bàsics.

6. Equip literari.
La
Sentència
del
Tribunal
Suprem
12.11.12
http://registrodecentroseducativos.org/sentenciats.pdf
podria constituir exemple d'un
importantíssim avanç legal que s'ha aconseguit. Però alhora podria ser un exemple de
com grans avanços no arriben a la pràctica educativa, ni troben reflex algun en la
pràctica, ni ningú els reclama, per desconeixement generalitzat.
Conseqüència d'aquesta sentència els nostres legisladors es van veure obligats a
introduir el “Ensenyament el llibertat” en la LOMCE, que estaven tramitant,
concretament, afegint el punt “q” a l'article 1 “Principis”, i també afegint el “ensenyament
en llibertat” en el Art 2bis, i introduint diversos canvis en l'articulat.
Possiblement el sistema educatiu, com a part perdedora en el llarg procés judicial, i els
polítics en general, hauran pogut fer quant estigués a la seva mà per evitar el
coneixement de la fonamental Sentència del Tribunal Suprem i el seu estudi.
És fonamental la labor d'aquest Equip d'Advocats per tal de realitzar els necessaris
estudis i divulgació en forma d'articles a publicar en diaris i revistes.

7. Equip d'Assessorament als Legisladors.
El Tribunal Suprem, d'una banda, va il·legalitzar íntegrament la llei de Canàries de
l'atenció educativa als alumnes d'altes capacitats. D'altra banda, va establir les normes
jurisprudencials per a les normatives autonòmiques de les altres comunitats, que
permeten conèixer si vulneren, o no, el dret a l'educació en llibertat recollit en la
Constitució
i
en
els
Tractats
Internacionals.
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Diu la Sentència del Suprem: “La participació dels pares en el sistema educatiu deriva
de la normativa bàsica estatal, per la qual cosa, les normes d'inferior rang han
d'expressament recollir o desenvolupar aquest principi. Dit d'una altra forma, el silenci
de la norma inferior sobre aquest principi, no garanteix de forma efectiva el mateix i
implica la seva vulneració».
La llei canària il·legalitzada segurament no era la pitjor respecte de les de les altres
comunitats autònomes, la possible il·legalització de les quals ara seria molt més ràpida
gràcies a la referida Sentència del Suprem sobre la llei Canària. És necessari analitzar
les lleis educatives dels alumnes d'altes capacitats de les altres comunitats,
especialment tenint en compte que els nous processos d'il·legalització de lleis que calgui
interposar en les altres comunitats autònomes, gràcies a la Sentència del Tribunal
Suprem sobre la llei de la Conselleria d'Educació de Canàries, van a resultar molt més
senzills i sobretot molt més ràpids.

8. Equip d'acompanyament jurídic a les famílies.
Quan un col·legi es nega a oferir a una nena o nen superdotat o d'alta capacitat el
tractament educatiu que necessita, que se li ha diagnosticat, en primer lloc els pares
cursen Requeriment al Tutor, Requeriment al Director, i Denúncia Administrativa, que
adaptada a les circumstàncies de cada cas.
Les famílies en aquests casos necessiten un assessorament i suport personal d'un
Advocat voluntari, un referent al que poder acudir i efectuar una consulta o poder trobar
un recolzo en aquest procés que escapa en molt a les habituals activitats dels pares.
Durant aquest procés, les famílies, de tant en tant, reben correus trucades de suport d'un
Advocat de l'Equip Jurídic de Voluntaris del Defensor de l'Estudiant.

9. Equipo Consultoria Jurídica
Està previst incorporar a la nostra pàgina web una secció, en la qual pares, professionals
de l'educació, i qualsevol persona interessada pugui fer-nos arribar preguntes
relacionades amb el dret a l'educació en les altes capacitats.

10. L'Equip Jurídic del Registre de Centres Educatius.
El Registre de Centres Educatius es un gran projecte en preparació i de proper
llançament, perquè els pares i la societat en conjunt puguin conèixer la realitat de totes
les ofertes educatives, els seus resultats, etc. Es troba referència en la Guia Científica
de
les
Altes
Capacitats.
També
es
troba
una
síntesi
en:
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http://confederacionceas.altascapacidades.es/registrocentros.htmly.
Es tracta d'un projecte relacionat amb el dret a
l'educació en llibertat, a la transparència educativa i
l'avaluació externa de tots els centres educatius.
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