
NORMATIVA EN CAS DE VAGA O DE MANIFESTACIÓ 

DELS ALUMNES 

 

1. Els sindicats d’estudiants són els que convoquen la vaga, sense que el personal 

docent i no docent de l’institut hi prengui part. 

 

2. Els alumnes han de sol·licitar la convocatòria de vaga amb 48 hores d’antelació i 

tenen temps fins a les 8 del matí per presentar-la. La sol·licitud ha d’anar dirigida a la 

directora de l’institut, al president del Consell Escolar i al president de l’AMPA. 

 

3. En aquestes jornades, cal que totes les famílies tinguin clar que l’institut segueix el 

seu horari habitual i que l’alumnat serà atès com sempre. A més a més, tots els serveis 

escolars funcionaran amb normalitat. 

 

4. Segons es va aprovar en Consell Escolar, cap noi o noia que cursi l’ESO té dret a 

fer vaga i, per tant, té l’obligació d’assistir a les activitats de l’institut durant aquestes 

jornades reivindicatives. 

 Pel que fa als alumnes de Cicles i Batxillerat, el centre, en cas d’haver denegat el 

permís de vaga, posarà falta d'assistència als alumnes que no vinguin a classe. Els 

pares o tutors legals podran justificar- la. 

 

5. L’institut deixa constància davant de les famílies que no es responsabilitza de cap 

circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna durant aquestes jornades, si 

no assisteix al centre. 

 

6. Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’institut convoca o s’adhereix a alguna 

jornada de vaga, les famílies seran informades d’aquest fet. Es recorda que els 

alumnes estaran atesos però no faran classe. 

Segons l’article 42 de la “Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú”, l’Administració està obligada a dictar Resolució 

expressa de les sol·licituds rebudes que podran ser acceptades o denegades. 

 

MOLT IMPORTANT: DE L’ARTICLE 42 SE’N DESPRÈN QUE LES SECRETARIES 

DELS INSTITUTS ESTAN OBLIGADES A ACCEPTAR QUALSEVOL SOL.LICITUD, 

LA QUAL COSA NO IMPLICA QUE LA RESOLUCIÓ SIGUI FAVORABLE AL QUE 

ES DEMANA. 

 


