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NORMATIVA EN CAS D'INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA
PER PART DE L'ALUMNAT A CLASSE

El marc normatiu del Departament d’Ensenyament no parla mai de “vagues d’alumnes”. El dret 
constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors ( Reial Decret llei 17/1977), però no 
per als estudiants de cap tipus d’ensenyament. En el seu lloc, el decret 279/2006, de 4 de juliol, 
sobre  drets  i  deures  de l'alumnat  i  regulació  de  la  convivència  en els  centres  educatius  no 
universitaris de Catalunya, parla de la “inassistència col•lectiva a classe”, i ho fa prescrivint el 
següent:

“Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe
32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària 
obligatòria,  les  decisions  col•lectives  adoptades  per  l'alumnat,  en  relació  amb  la  seva 
assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la 
decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel  
consell  de delegats i  delegades a la  direcció del  centre i  es disposi  de la  corresponent 
autorització dels seus pares.
32.2 En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior han de regular  
les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions  
col•lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici  
del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la  
direcció del centre.
32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions 
sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”

I, més recentment, el decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2:

2. Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de 
l'article  19.1,  han  de  preveure  mesures  correctores  referides  a  les  faltes  injustificades 
d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer  
curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l'alumnat 
en relació amb la seva assistència a classe, en exercici  del dret de reunió i  prèviament  
comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares,  
mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.

            Podeu trobar més informació a: 

Xarxes d'estudiants. Jove.Cat.Generalitat de Catalunya
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
Sindicat d'Estudiants

Pla de Calonge, s/n
17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. 972 652 598 
Fax 972 653 466
b7000706@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iespuigcargol-calonge/

http://www.sindicatdestudiants.net/
http://sepc.cat/
http://www.ajec.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=0fb0ff6392180110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0fb0ff6392180110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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La normativa de l'INS Puig Cargol estableix les següents condicions per a exercir aquest dret:

• Tal i com estableix la normativa vigent, només podran exercir aquest dret els alumnes  a 
partir de tercer curs d'educació secundària obligatòria.

• Exercir  el dret de inassistència col•lectiva a classe demana poder organitzar el  Centre 
(transport, informar a les famílies, informar a l'alumnat, informar al professorat...). Per això, 
cal iniciar l'activació del següent protocol amb la previsió del temps necessari per complir 
els terminis indicats.

• Activació del protocol: 
• Els  representants  dels  estudiants  sol·licitaran  a  la  direcció  del  centre  poder 

convocar el Consell de delegats i es debatrà sobre els motius de la  convocatòria 
de protesta. 

• En el  cas que es decideixi  que el  centre secunda la inassistència  col•lectiva a 
classe , els delegats de classe  explicaran a les tutories els motius d'aquesta i es 
procedirà a una votació per grup classe. 

• En el cas que la majoria dels alumnes d'un grup classe decideixin  exercir aquest 
dret, cal elaborar un escrit adreçat a direcció (s'adjunta model) on s'hi expliquin els 
motius i es relacioni el nom i cognoms dels alumnes que han decidit secundar la 
protesta. Aquest escrit s'ha d'entregar a direcció del centre amb una antelació de 
72 hores (3 dies) i sempre abans de les 14 hores.  

• En  cas  d'acceptar-se  la  convocatòria  de  inassistència  col•lectiva  a  classe,  la 
direcció del centre adreçarà a les famílies un escrit informant de la convocatòria  i 
del  compromís d'atendre  als  alumnes  que no desitgin  secundar-la .  En aquest 
mateix escrit hi constarà un apartat on la família pugui autoritzar la realització de 
inassistència a classe del seu fill/a.  L'alumne ha de presentar al  seu tutor/a un 
justificant  amb  la  signatura  del  pare/mare/tutor  legal  on  aquests  es  donin  per 
assabentats i assumeixin la total 

• responsabilitat  del  seu  fill/a  durant  la  jornada.  Aquesta  autorització  s'ha  de 
presentar en el centre amb una antelació mínima de 48 hores (2 dies).  Durant 
l'exercici d'aquest  dret és responsabilitat dels pares el que facin els seus fills. El 
professorat i la Direcció del Centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en 
el cas d'inassistència d'un alumne.

• El  centre  educatiu  informarà  a  les  famílies,  mitjançant  el  canal  habitual   de 
l'absència dels alumnes que no han manifestat el seu dret de no assistència per 
aquest motiu. En el cas dels alumnes que han exercit el seu dret es farà constància 
en l'aplicatiu corresponent del següent missatge “tenim constància que és una falta 
d'assistència autoritzada per la família”

• En cap cas, un alumne que ha vingut a l'institut podrà sortir sense causa justificada 
pels pares o tutors legals. 

Calonge-Sant Antoni, maig de 2014
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En/na ...................................................................................................................com a 

delegats/delegada i en/na ................................................................................... com a

sotsdelegats/sotdelegada del grup ..............................de l'INS Puig Cargol i en

representació d'aquest, 

EXPOSEM: 

SOL.LICITEM:

Signatura:

Calonge-Sant Antoni, ............ de........................................ de 20......

A L'ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ INS PUIG CARGOL DE CALONGE-SANT ANTONI

(Cal entrar aquesta instància amb dues còpies al registre d'entrada de l'Institut)
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Nom, cognoms i signatura Nom, cognoms i signatura Nom, cognoms i signatura
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