
Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat (vaga d’alumnes)

Les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a
classe, en exercici del dret de reunió, no tindran consideració de conducta contrària a
la convivència del centre sempre que es respectin les següents condicions:

• En aquestes decisions col·lectives només podran participar alumnes a partir de
3r d’ESO.

• La  decisió  col·lectiva  s’ha  de  prendre  en  el  si  del  consell  de  delegats  i
delegades  i  s’ha  d’adoptar  per  la  majoria  dels  representants  dels  alumnes
presents en la reunió.

• Els  representants  dels  alumnes  han  de  comunicar  la  decisió  per  escrit  i
degudament raonada a la direcció del centre, amb una antelació mínima de 48
hores, per tal que la direcció pugui informar convenientment a les famílies.

Si  es  respecten  les  condicions  indicades,  aquestes  faltes  d’assistència  no  es
consideraran injustificades. A continuació es detalla el procediment d’actuació que han
de seguir els diferents membres de la comunitat educativa en cas de convocatoria de
vaga o manifestació de l’alumnat.

Els delegats i les delegades

• El consell de delegats i delegades es reunirà en hores no lectives o en hora de
tutoria per posar en comú la informació disponible sobre la convocatòria i per
valorar si està o no justificada dins de l’àmbit escolar i si consideren justificat i
viable proposar-la a les classes.

• Cada delegat/da informarà el  seu grup en hora de tutoria,  de la  plataforma
reivindicativa  (quins  sindicats  fan  la  convocatòria,  què  es  reivindica,  etc.)  i
proposarà una votació, respectant sempre el dret individual de cada alumne/a a
adherir-s’hi o no.

• El delegat/da farà arribar un escrit a direcció amb els resultats de la votació
dels  d’alumnes  de  cada  grup  en  relació  a  la  participació  o  adhesió  a  la
convocatòria de vaga o manifestació, com a molt tard 48 hores abans de l’inici
de la convocatòria.

La direcció del centre

• Valorarà  si  el  procediment  s’ha seguit  correctament,  respectant  els  terminis
establerts i si la convocatòria està justificada dins de l’àmbit escolar.

• En cas que el resultat de les votacions resulti en un suport majoritari a la 
convocatòria de vaga o manifestació, comunicarà a les famílies aquest fet, 
indicant que poden fer seguiment de l’assistència dels seus fills o filles, tal com 
es fa habitualment.
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Els tutors i tutores

• Si  s’escau,  introduiran  en  l’aplicació  informàtica  de  control  d’assistència  la
justificació de les faltes d’assistència del dia de la vaga, sempre que l’alumne/a
les hagi presentat amb antelació.

L’alumnat

• Segons  la  normativa  del  Departament  d’Ensenyament,  l’alumnat  de 1r  i  2n
d’ESO queda exclòs de participar en aquest tipus de convocatòries i sempre
haurà d’assistir a classe amb normalitat.

• Els  alumnes  que  faltin  a  classe  per  participar  en una  vaga  o  manifestació
hauran d’assumir no haver rebut els ensenyaments que s’hagin pogut impartir
durant la seva absència.

El professorat

• El dia de la vaga el professorat passarà llista per registrar quins alumnes falten.

• Sempre  que  sigui  possible,  es  realitzaran  les  activitats  lectives  previstes  i
l’alumnat  que  hagi  faltat  amb  motiu  de  la  vaga  assumirà  no  rebre  els
ensenyaments que s’hagin pogut impartir durant la seva absència.

• Si  el  dia  de la  vaga  hi  ha  programada alguna  activitat  avaluable  (examen,
recuperació,  lliurament  de  treballs,  etc.),  en  cas  que  s’hagi  respectat  el
procediment d’actuació previst, el professorat procurarà efectuar la prova un
altre dia o ajornar el termini de lliurament dels treballs.

Les famílies

• Per  conèixer  en  detall  si  els  seus  fills  o  filles  han  assistit  o  no  al  centre,
seguiran el procediment habitual de control d'assistència a partir de l’aplicació
web corresponent.

* Normes aprovades pel Consell Escolar en data: 22 de febrer de 2017
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