Estatuto ·do estudante espanhol
As Cortes espanhol as ap1'ovava·roam . av6s aoolor.ada discussão,
.o PrOjecto de Lei Geral de Ed,u cação.
Os ,a,r UgoS 125.·, ' 126.°, 127.° e
128.° da referida proposrt,a fixam
0$ dir·e:iJfCN; e d,everes ' dos es,t ,u àa,n tes. alc1',avés de um estatuto
pr6prio. Assim . o pri m eiro dos
aludidos ,a r,t igos diz q,ue Os estudantes. j'Uin,t ,amern ,t e com o aeve,r
social do estudo. têm os segufntes ,d ireitos:

I

4. Ao seguro escola.r integrado
no sistema da SeguralQ.ça Social,
que os ' proteja p.el·ll!Dte. o infor,t únio familiar, acidente ou enfermidade.
5. A receber as ajUdas precisas
para eviltar qualquer descdminação baseada em sooples CQnsiderações eic onómicas e as fll!C:iJ!idades ..necessária.s pa1'a o desenvolvimento de adividades reereaJtivas
e desportivas que <contribuam para o bem-estar estudantil.
6 .. A protecção jurídi,ca no estudo, a fim de garantir em qualquer
momento a sua norma,l dediJcação e li plena objcctividaJe na
va,lót'izaçáo do .seu rendimento ·
educaJtivo.
7. A constituir círculos cuJ,turaJis e despor't\i:vos nos níveis . de
bailhel'lllIlltto e formação profissional e associações no cír.ouIo de
educação universitáda, dentro dO
mail'CO das f1nrulidades próprias
da sua es:pecíHca missão esrt uda·ntil.

1. A eleição do centro docente
mais adequado às suas p!referêri.~
cias, sempre que õumpram as
OOltldições estabelecidas para •.o
acesso ao mesmo e eximam lugares disrponíveis, assim como a
obter nele .uma formação que .oJereça possibilidades de projecção
profissional} e o~Ulpação real.
2. A orienta-Ção educativa e profissfooal ao longo de toda a vida
escolar, atendendo aos proble'Uas
pessoa~, de aprendizagem e de
ajuda nas fases tel'lll1inais pan a
eleição de estudos e a.etividadcs
la·b orais.
O ,a rtigo 126.° fiXa os requ iSitos
3. A coope,r ação aJCtiva na obra ,
educllttiva sob a fOl"ma adequada
a q.ue ,deve obedecer a alui1to
e com os limites que imponbam
para p Ode r e,leger os éei1ttros doas idades próprIas de cada nível
cen.tes e os d,eve.res do Esl,a do no
educativo.
sen-tidode ma;nter Os mesmúl

centros. O arti go 127.· refere os
deveres da Est,a do v,a,r a vermiti<r
o gozo do di reito à orientaçãoc
eduoa,uva e pro'fissian.al. E o artigo 128.c define as normas de
co.operacão na o'b r,a educativa,
dizendo: .
.
A cooperação dos estuda,n,t es
na (lbra educllttiva, através da-sua
pa.rticwp.ação·, sob a forma que
for re,gula<rmente estabe,l ecida, na
orientação e organiza,ção de actividades dos centros d,o centes,
implicl}:
1. Sugerir a ampliação e intensifi.cação do ensÍlllo naquelas matérias que lhes susci,t em mlllior
interesse, assim como participar
na determinacão de hm;ádos e
dllttas de adividades docentes.
2. Formular reclamações fundamentadas, ante as autoridades
docentes respectiva.s, nos casos
de aba;ndooo ou defeituoso cnmllr1mento dl\JS funções educativas.
O a;l'tigo 129.° ontempbo,s mreitos a. auxílio obrigatório por
parte dos estudantes-<1ira.<balhadores, sendo, Ílnclusive, fixada a
obriga.ção pa.tlronal de pagai!.' os
salários mesmo · em pe\'Í(I:(}os em
que o estudante tenha de dedicar-:Se exclusivam~nte aos estudos.

