Conseileria $'Educació i Cultura

Tercer.- Es evidxí que les ccnxltes Flmtej ades per ia Direcció G e n d d'kieixxió i
Irio-~sdS,sbi-e ei p g e r qGe han de jugar eis pares a i'hora de realitzx ma avaluaci6
psicopedagdgica als seus fills per detectar possibles necessitats educatives especials
("EE)pressuposen l'existhncia d'una col.lisi6 entre allb que constitueix el contingut de
la pAtria potestat dels pares i all6 que constitueix ei dret a rebre una educació adaptada a
les circumstincies de I'alurnnat que li permeti desemoluipar la seva personalitat.

La jurisprudhcia, si bé no ha tractat aquesta qüestió en concret, si que ha establert una
doctrina assentada sobre el criteri a seguir quan existeix un enfrontament entre dos
drets, considerats fonamentaIs ambdós. Concretament es pot citar Ia sentkncia del
Tribunal Suprem, de 12 de juny de 1995, la qual disposa que:

Lo indicado conduce a contemplar de nuevo el hasta ahora tan trascendente tema de la
prioridad o pievalencia de, las derechos fundamentales eizrre s i a cuyos efectos,
conviene insistir, en que janto la doctrina de esta Sala como la del Tribunal
Constitucional vienen apntando en orden a tan discutida cuestión y como punto
6
ueneralizado de partida, que en principio, todos 10s derecho:; establecidos en el texto
constitucional como fundamentales, por el mero h.echo de [al calflcacidn son en
principio iguales, 10 que no es obstáculo para i-econocer que el! ciertas circunstancias
haya de otorgarse prevalencia a algun0 de ellos sobre otros, Ittmdiendo n 10s intereses .
que más directanzente tutelen y siempre que en el ejercicio. del que en cada caso
concreto pueda aparecer como prevalente no s e hayan sobrepasado ciertos limites, ya
que la delimitación de la colisidn en tales supuestos ha de realizasse caso por caso,
esto es, sinJijar de modo apriorístico 10s limites entre ellos.
La jurisprudkncia també s'ha encarregat d'interpretar el contingut de la pdtria potestat i
els seus límits. Citem la Sentkncia del Tribunal Suprem de 3 I de desembre de 1996, la
qual manifesta que:

La patria potestad es la institución protectora del menor'por excelencia y se h n d a en
una relación de jliación, cualquiera que seu su naturakzu. Más que un poder,
actualmente se conj?&pra coino una jünción establccida ei? beneficio de los hijos
menores, ejercida nornialmente por ambos progenitores &juntamente, y ciiyo
contenido esta'fornzado nzás por deberes que 307 dereclzos ... 5 c r patria potestad deberá
ejercerse siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su pcrsonalidad, por lo que
es rechazable todo ejercicio que entrafie beneficio exclwsivo del titular, o cuando en su
giercicio se prescinda de la propia personaiidad del menor ... el juziadov de instancta
ha teniio en cuenta, ante todo, el interés del nzenor, su persoizalidad, su estado
enzocional y demás circunstancias concurrentes e n el caso ...
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o si els pres, ferit 6s deis drsts inherents a la pittria potestat, poden
iapedir que es reaIi4tzin unes determinades actuacions que permetin una formació que
asseami el ple desenvolupament de la seva personalitat. Atenent .a la doctrina
jurisprudencial en rnat6ria de col-lisió de drets fonments, hem d’entendre que existeix
una subordinació del drets del pges respecte del dret del nin a rebre una educació que li
pemeti el desenvolupament de la seva personalitat.
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Si es té en compte que el fet de realitzar una avaluació psicopeda,obgica per detectar
determinades necessitats educatives especials té per objecte subrnilistrar i facilitar als
alumnes els medis perquk el seu dret fonamental a I’educació sigui efectiu, aixb ha de
ser correlatiu amb el deure dels pares, inserit dins l’exercici de la phtria potestat, a
procurar-los una formació integral.
En aquest sentit, I’article 36 de la Llei Orghica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiy reconeix el dret que assisreix a l’alumnat amb necessitats
educatives especials a rebre els recursos necessaris per aconseguir del sistema educatiu
els objectius establerts de manera general per tots els allumnes, i obliga a l’administració
educativa a identificar i valorar les necessitats educatives especials.
Tanibé la‘ doctrina jurisprudencial en matsria de phtria potestat determina que el
contingut d’aquesta, enfora de constituir un exercici arbitrari per part dels pares, ha
d’estar completament subordinat al benefici del m.enor. El fzt que els pres impedeixin
detectar determinades necessitats especials impedeix que els alumnes amb NEE puguin
fer ús del seu dret a I’educació d’una manera plena. A més a més, I’interks dels pares es
troba subordinat a I’interks del menor.
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A més a més, el fet de que els pares no assoleixin les obligacions inherents a la pktria
potestat, en d l b que fa referkncia a I’educació dels fills, pot conduir a la restricció o
privació de la pAtria potestat als pares, sempre i quant I’inconlplirnent d’,aquests, sigui’
greu. Així ho disposa la sentkncia del Tribunal Supreili a dalt esmentada, de 31 de
desembre de 1996, quan disposa que aunque lapatriu potestad, por Derecho nattirral y
positivo viene otorgada u 10s progenitores, atendienao a que integra en su función no
sólo derechos sino niuy principalinente de beres, p e d e en deterininudos casos
restringirse, suspenderse e incluso privar de la nzisrna por ininisterio de la ley, cuando
sus titulares, por unas u okas razones no asumen lus funcion.es inlierentes u ella o las
ejercen con desacierto y pei.juicio para el descendienie, llegundo a la solución 7nás
radical en el supuesto de incunplimiento de los deheres que coiy7gura tol institzlción
jurídica.

-

D’zcord a d l’zticle 35 de 1’esmentzda LOGSE, els centres escolws hm de dur 2
tsrnie avaluaciom psicopedagbgiques als d u m e s que presenten necessitats

educatives especials, per tal de identificar-les, i consegüentment posar a I’abzst
d’aqEests alumnes les adaptacions cunic~larsindividuals; sempre i quant estigui
motivat i adequadament justificat. Aixb és conseqiikncia de l’obligació legal que té
l’admi~strzcióeducativa ¿e procurar els mitjans necessaris perquk el nin pugui tenir
üaa educació que garanteixi el ple desenvolupament de la seva personalitat.

- Lbgiczi-iefit el centre ha de mantenir informats als pares de tot el procés educatiu
dels seus fills, inclbs quan aquest presenta necessitats educatives especials i precisa
adaptacions curriculars.

-

El centre, quan comuniqui als pares la realització d’una avaluació psicopedagbgica
als seus fills, h a u i d’obfk un expedient individualitzat de I’aluiime, on hi constars
que els pares estan degudament informats i notificats de I’evoluci6 dels seus fills.

- Per aixb, davant la negativa dels pares de dur a terme I’avaluació psicopedagbgica,
se% ha d’advertir que s’han d’oposar expressament i per escrit; a conseqükncia de
la. qual cosa l’adrninistració educativa resoldri explicant la necessitat i obligació
legal ¿e dur a terme aquestes avaluacions, i indicant els recursos pertinents contra la
resolució (recurs potestatiu de reposició i/o recurs contenciós administratiu).
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