
 
Valentí Ramos Puig, DNI 45 554 798, amb domicili al carrer de Provença, 127, 080 
Barcelona, telèfon 93 454 80 76, adreça electrònica valram@gmail.com, 
 
 
Formulo recurs d’alçada, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contra la Resolució dictada el 18 de gener de 
20XX, per la qual s’imposa, a la meva filla, M. del Mar Ramos Farré, una sanció 
d’inhabilitació definitiva per cursar estudis a l’IES Maragall. 
 
 
AL.LEGACIONS  
 
1. Els fets que s’imputen a la meva filla en la Resolució esmentada no s’ajusten a la 

realitat, ja que ella en cap moment va amenaçar ni agredir cap membre de la 
comunitat educativa. 

  
2. Les declaracions recollides en el full d’incidències del 10 de desembre de 20XX 

(annex 1) són contradictòries, ja que, mentre que el professor de matemàtiques 
afirma que va ser la meva filla qui el va agredir sense motiu, els companys de classe 
manifesten que l’únic que va fer ella va ser respondre verbalment a una provocació 
del professor.  

 
3. El full d’incidències del 15 de desembre de 20XX (annex 2) només recull un retard en 

l’hora d’entrar a classe i no és signat ni pel seu tutor ni per la directora del centre. 
 
4. La incoació de l’expedient disciplinari el 20 de desembre de 20XX no se’m va notificar 

reglamentàriament.  
 
Annexos  
 

1. Còpia del full d’incidències del 10 de desembre de 20XX. 
2. Còpia del full d’incidències del 15 de desembre de 20XX. 
 
 

SOL·LICITO: que s’anul·li la Resolució objecte de recurs i que es retiri la sanció 
d’inhabilitació definitiva per cursar estudis a l’IES Maragall a la meva filla, M. del Mar 
Ramos Farré. 
 
Barcelona, 7 de febrer de 20XX 
 
(signatura) 
 
 
CONSELLERA D’EDUCACIÓ 


