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JUSTIFICACIÓ DE FALTES (PER INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA A CLASSE)* 

 

Nom de l’alumne/a _____________________________________________Curs __________   

______________________________________________________,  com a pare/mare/tutor/a 

legal autoritzo l’absència del meu fill/a a les activitat lectives de dia _______________________  

amb motiu de la vaga D’ALUMNAT prevista per aquest dia. 

Signatura del pare/ de la mare/ del tutor/a legal 

 
 
 

 
FALTA A CLASSE PER RAONS GENERALS (VAGUES)  
 

● L’alumnat de primer i segon d’ESO no pot exercir el dret de vaga.  

● Qualsevol convocatòria de vaga per part de l’alumnat haurà de reunir els següents 

requisits:  

○ Informació dels delegats als respectius grups del motius de la vaga. 

○ El delegat de cada grup ha de lliurar a la directora, amb un dia d’antelació, un 

informe escrit dels motius de la vaga, llistat de l’alumnat que hi participarà i les 

signatures dels alumnes. 

○ A més, en el cas de tercer i quart d’ESO, caldrà l’autorització escrita dels pares, 

que haurà de lliurar a la tutora.  

○ Les famílies dels alumnes de Batxillerat menors d’edat han de justificar l’absència. 

● Només en el cas que es compleixin els requisits anteriors, l’absència a classe per motiu de 

vaga no serà considerada falta d’assistència. L’alumnat que no participi en una vaga podrà 

exercir, en qualsevol circumstància, el seu dret a l’escolaritat.  

● En tot cas, el professorat podrà avançar la matèria prevista per a la classe o classes 

afectades per la convocatòria de vaga quan tingui la meitat o més de la meitat d’alumnes a 

la classe. En el cas que coincideixi amb un examen programat, s’intentarà consensuar una 

nova data de realització de l’examen.  

 
*Segons la normativa que marca 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. 


