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“PERICULUM IN MORA” 
 
 

 

Registre de col·legis que es retarden a complir la Llei. 
 

Els Lletrats del DEFENSOR DE L'ESTUDIANT estem preparant un nou espai, -que 

apareixerà en breus dies-, en el qual ens ocuparem d'aquells col·legis que s'estiguin 

retardant a oferir a un alumne d'alta capacitat la resposta educativa que se li ha 

diagnosticat. 
 

Quan els pares han sol·licitat i obtingut el diagnòstic clínic complet de les capacitats i 

talents del seu fill, si presenten al col·legi el Certificat Mèdic Oficial del Consell General 

dels Col·legis Oficials de Metges d'Espanya, pel qual ha quedat diagnosticat com d'alta 

capacitat intel·lectual, i presenten també el dictamen que ho desenvolupa, signat per 

l'equip multidisciplinari que reuneix totes les titulacions legals, el col·legi ha de preparar, 

immediatament, la resposta educativa que s'hagi diagnosticat. (Veure Guia Científica de 

les Altes Capacitats  http://www.altascapacidadescse.org/cse/shop/ 
 

Si el col·legi es retarda, pot ocórrer que el Jutjat o el Tribunal Superior de Justícia dicti 

una sentència condemnant al col·legi, i també a la Conselleria d'Educació. Això és el 

que ha ocorregut en tots els casos en què els pares han acudit a la Justícia. D'això 

s'encarrega El Defensor de l'Estudiant, sense cost algun per als pares. 
 

Els Tribunals de Justícia, en tots els casos, han condemnat als col·legis i a 

l'Administració educativa a aplicar immediatament al nen l'adaptació curricular 

diagnosticada pels centres de diagnòstic especialitzats, si els seus equips de 

professionals reuneixen la totalitat dels títols legalment requerits. 
 

En un d'aquests casos el Tribunal Superior de Justícia de Navarra va ordenar al col·legi 

que tingués preparada l'adaptació curricular de l'alumne superdotat, el termini de 30 

dies, i assenyalava el PERICULUM IN MORA, és a dir, el perill que suposa per al nen la 

tardança del col·legi. 

http://confederacionceas.altascapacidades.es/juris/navarra/sentencia.htm 
 

El dany neuronal que els col·legis produeixen al nen o nena d'alta capacitat amb aquests 

retards, o quan els ofereixen un tractament educatiu diferent al diagnosticat, o si es 

produeix un diagnòstic erroni, pot ser molt greu i de conseqüències sovint irreparables 

(Veure “Dany neuronal” en el Diccionari de les Altes Capacitats 

http://www.altascapacidadescse.org/dicionario_28_12_14.pdf Veure també àmplies 

referències en la Guia Científica de les Altes Capacitats).

http://www.altascapacidadescse.org/cse/shop/
http://confederacionceas.altascapacidades.es/juris/navarra/sentencia.htm
http://www.altascapacidadescse.org/dicionario_28_12_14.pdf
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En conseqüència, els Advocats que constituïm l'Equip Jurídic del Defensor de l'Estudiant 

no descansarem mentre a Espanya hi hagi un nen o nena amb diagnòstic clínic de la 

seva alta capacitat i que el col·legi no li estigui oferint l'educació diferent a l'ordinària que 

preceptúa la LOE-LOMCE Art. 71.2, desenvolupant-li l'Adaptació Curricular Precisa que 

preceptúa l'Art. 72.3, prèvia preceptiva aprovació per part dels pares i dins de l'atenció 

a la diversitat, com a principi fonamental, Art. 4.3, en el respecte al paradigma inclusiu 

Art. 121.2. 
 

Els casos de col·legis que s'estan retardant a desenvolupar a un nen o nena amb 

diagnòstic d'alta capacitat l'Adaptació Curricular Precisa que se li va diagnosticar, els 

donarem a conèixer aquí. 
 

Dedicarem a cada cas tres grans apartats. El primer d'ells estarà dedicat a l'escrit de 

denúncia dels pares, que podrà contenir lincs als requeriments que hagin enviat al 

Tutor/a o al Director/a. 
 

Seguidament, un Advocat de l'Equip Jurídic del Defensor de l'Estudiant es posarà en 

contacte amb el director del col·legi i li farà saber l'existència d'aquest escrit de denúncia 

dels pares i la seva immediata publicació. 
 

L'Advocat, d'una banda, li donarà l'opció, al director, perquè al·legui quant desitgi en la 

seva defensa. El contingut de l'escrit d'al·legacions del director del col·legi ho 

publicarem al segon espai. D'altra banda, i per no col·lapsar a la Justícia i trobar un 

ràpid compliment de la Llei, l'Advocat li proposarà establir una mediació i s'oferirà com 

a mediador. 
 

Si el director del col·legi no accepta la mediació ho farà constar en el Registre per a 

coneixement públic. Si l'accepta haurà d'acatar el resultat de la mediació i per tant 

s'haurà de comprometre a acceptar el Laudo d'Obligat Compliment (que és com una 

sentència) que el Lletrat dictarà al final del procés de mediació. 
 

El Laudo d'Obligat Compliment del Lletrat del Defensor de l'Estudiant serà 

publicat al tercer espai del cas, i en el supòsit en què el director hagi rebutjat la 

mediació i continuï retardant-se a oferir al nen o nena d'alta capacitat l'Adaptació 

Curricular Precisa que es va diagnosticar, en aquest tercer apartat, es publicarà 

l'evolució del cas davant losTribunales de Justícia. 

 
Coneixen vostès el programa de televisió “De Buena Ley”? Serà alguna cosa semblant 

però on line, perquè tots els ciutadans puguin seguir aquests casos, que tant dany 

produeixen als nostres nens i nenes més capaces, sense haver d'estar pendents 

d'horaris. 
 

Tots els ciutadans coneixeran les raons per les que la nostra educació es troba en la 

cua dels països de l'OCDE, i en primera línia europea de fracàs escolar. 
 

Equip Jurídic del Defensor del Estudiant 


