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Única Institució legitimada per a la representació i la defensa judicial dels interessos i drets personals, col·lectius, generals, o difusos dels estudiants.
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¿QUÉ ÉS EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT?
•

És una institució sorgida de la societat civil per a la representació i defensa
dels interessos i drets legals personals dels estudiants que bé per la seva
Superdotació o Alta Capacitat, bé per disfunció o discapacitat, o altres
causes, tinguin acreditades unes necessitats educatives diferenciades. Això
fins i tot davant els Tribunals de Justícia, si és necessari.

•

El Defensor de l'Estudiant és l'única Institució legitimada, no només per a
actuar en nom, representació i defensa dels drets i interessos personals dels
estudiants amb Superdotació, Altes Capacitats disfunció o discapacitat o una
altra circumstància, sinó també en representació i defensa d'aquests drets i
interessos generals, col·lectius o difusos.

•

Ha estat creada per un grup de pares amb fills en edat escolar, juristes i
experts en educació.

•

El Defensor de l'Estudiant s'ha especialitzat en la defensa dels estudiants
amb Superdotació i Altes Capacitats, per ser en l'actualitat el col·lectiu més
necessitat i desatès en el sistema educatiu, i víctima d'una gran
desinformació. Encara existeixen amplis sectors del sistema educatiu que
confonen capacitat intel·lectual amb rendiment acadèmic, i ignoren que l'Alta
Capacitat intel·lectual es manifesta en uns perfils intel·lectuals
multidimensionals de Superdotació o talent configurats per diferents
components, amb un funcionament diferencial en la resolució de tasques,
funcionament executiu i aprenentatge. Això significa que aquestes persones
pensen, comprenen, i coneixen de manera diferent quantitativa, però,
sobretot qualitativament respecte als aprenents típics.
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•

El Defensor de l'Estudiant defensa davant els Tribunals de Justícia els
interessos i els drets de tots els estudiants amb Altes Capacitats
Intel·lectuals, disfuncions, discapacitats etc., en tots els casos de forma
totalment gratuïta. La gratuïtat és total. Inclou minutes d'Advocats, de
Procuradors, taxes judicials costes, Perits Judicials, si es necessiten.

•

El Defensor de l'Estudiant, d'una banda, ofereix assessorament als
legisladors davant un projecte legislatiu que afecti els estudiants superdotats
i d'altes capacitats. D'altra banda, denúncia davant els Tribunals de Justícia
les lleis i normatives que vulneren els interessos i drets dels estudiants
d'altes capacitats, o que contradiuen, restringeixen o limiten els seus drets
reconeguts en l'ordenament jurídic superior, a fi que es declari la seva
il·legalitat o nul·litat de ple dret.

•

El Defensor de l'Estudiant exerceix la defensa a dels drets dels estudiants
menors d'edat, que estant rebent dels seus pares, primers responsables de
l'educació (LODE article 4.2 i LOMCE article 1 h bis), una educació orientada
en uns valors i principis morals i religiosos, poden trobar-se davant una
assignatura, materials docents, o activitat escolar o extraescolar susceptible
d'adoctrinament en principis controvertits en la nostra societat, o orientada
en valors contraposats, o en actituds ètiques o morals oposades,
especialment si a més d'oferir informacions indueixen a mantenir actituds o
conductes, perquè científicament se sap que aquestes situacions són
susceptibles de distorsions cognitives, fragmentació psíquica, amb possible
desenvolupament de diverses patologies psíquiques com a depressió,
ansietat, agressivitat o sexualitat compulsiva, Síndrome de Difusió de la
Identitat Global, o de la Identitat Sexual, descrit per Otto Kernberg President
de la Societat Psicoanalítica Internacional, o desembocar en un trastorn
fronterer de la personalitat, o induir en el nen a una sexualización de les
seves necessitats afectives, amb greu mal en el desenvolupament de la seva
personalitat. (Carta de els Drets Fonamentals de la Unió Europea, article 14.
3. Diari Oficial de les Comunitats Europees 18.12.2000).
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•

També, El Defensor de l'Estudiant defensa als menors davant situacions de
maltractament infantil. Tenint en compte que els serveis de protecció de
menors s'ocupen de les situacions de maltractament que puguin produir-se
en l'àmbit familiar, el Defensor de l'Estudiant té especial atenció en les
situacions de maltractament institucional.

•

El Defensor de l'Estudiant està al servei del bé superior del nen i de
l'adolescent, (Convenció Internacional Drets del Nen Article 3.1) orientant
totes les actuacions a la necessària transformació del sistema educatiu,
perquè l'Estat compleixi el seu compromís de garantir un sistema educatiu
inclusiu a tots els nivells (Convenció de Nacions Unides de 13 de desembre
de 2006, ratificada per Espanya i publicada en el BOE de 21 d'abril de 2008
http://altascapacidades.es/portalEducacion/html/otrosmedios/Convenci%C
3%B3n%20Internacional1.pdf perquè l'Educació Inclusiva de qualitat per a
tots sigui respectada i aplicada en cada estudiant, i considerada en tots els
nostres centres educatius com un dret humà fonamental de tots els
estudiants conforme declara el Comentari General Núm. 4 de Nacions Unides
de 2 de setembre de 2016
http://altascapacidades.es/portalEducacion/contenidos/noticia/DerechoalaEducacion-Inclusiva-Art-24-Comentario-ONU-2016.pdf , i d'aquesta
manera constitueixi un pilar fonamental de la nostra societat.
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