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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Títol 5: La convivència en el centre 
Capítol 5: Assistència a classe 
Apartat 2: Faltes d’assistència per decisió col·lectiva de l’alumnat 
(“vagues”) 
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CAPÍTOL 5:  ASSISTÈNCIA A CLASSE 

2. Faltes d’assistència per decisió col·lectiva de l’alumnat (“vagues”) 

MARC NORMATIU 
 
El marc normatiu del Departament d’Ensenyament no recull el terme “Vaga d’alumnes”. El dret a 

vaga és un dret constitucional reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no 

per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.  

 

No obstant això, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius estableix 

en l’article 24.2. que les NOFC han de recollir i regular el dret dels alumnes a reunir-se i 

expressar-se de manera col·lectiva,  i el fet que la no assistència a classe sota aquest supòsit no 

es consideri falta d’assistència (sempre que es tracti d’alumnat a partir de 3r d’ESO, s’hagi 

comunicat prèviament a la direcció del centre i els pares o tutors legals ho hagin autoritzat) 

Article 24.2. 

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. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les 

mesures correctores s'han d'aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon 

l'aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la 

família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d'actuació. 

 
D’acord amb els requeriments del marc normatiu, a través de les NOFC cal regular el dret a reunió 

i expressió col·lectiu i la no assistència a classe sota aquest supòsit (que també anomenarem 

“vaga”, perquè tal i com s’ha explicat, tot i que la terminologia  “dret a vaga” no és recollida per la 

normativa vigent,  en diferents documents i comunicacions del centre ens hi referirem (ja que és el 

terme concret que sol utilitzar la comunitat educativa i així es facilita la comprensió de la situació) 

però cal tenir present que el terme “vaga” SEMPRE farà referència al “dret de reunió i expressió 

col·lectiu i la no assistència a classe sota aquest supòsit”.) Per aquest motiu s’ha definit un 

protocol d’actuació clar que es donarà a conèixer a tota la comunitat educativa (alumnat, famílies i 

professorat) 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=545262&action=fitxa
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CONSIDERACIONS SOBRE EL LLIURE EXERCICI D’UNA VAGA 
 
En “el  dret a reunió i expressió col·lectiu i la no assistència a classe sota aquest supòsit” que, com 

hem comentat, es recull en el marc normatiu del Departament d’Ensenyament veiem una 

excel·lent oportunitat perquè el nostre alumnat pugui avançar en l’assoliment de les 

competències, que són l’eix del procés educatiu en els currículums actuals (competències  

bàsiques (en el currículum d’ESO, Decret 143/2007 DOGC núm. 4915) i competències (en el 

currículum de batxillerat, Decret 142/2008 DOGC núm. 5183)). 

L’objectiu d’assolir les competències és que els alumnes “adquireixin les eines necessàries per 

entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat 

plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure”.1  

 

Les vagues i els fets socials que les motiven esdevenen “situacions quotidianes reals” que 

permeten treballar els aprenentatges relacionats amb la Competència social i ciutadana que té 

com a eix central aprendre a conviure i habitar el món “per  tal  que  els  nois  i  noies  esdevinguin 

ciutadans  i  ciutadanes  actius  en  una  societat  democràtica  i  participativa.  La conscienciació  

per  la   pertinença   social   i   comunitària,   el   respecte   per  la diversitat,  el  desenvolupament  

d'habilitats  socials,  el  funcionament  participatiu de  la  institució  escolar,  el  treball  en  equip,  

la  gestió  positiva  dels  conflictes,  el desenvolupament  de  projectes  en  comú,  afavoreixen  la  

cohesió  social  i  la formació de persones compromeses i solidàries” 2 

 

Així doncs, aprofitarem aquesta “realitat quotidiana” que ens ofereix la societat per treballar 

qüestions que considerem bàsiques en l’assoliment de la Competència social i ciutadana: 

 el respecte a  les normatives i protocols establerts (reunions, informació, autoritzacions, 

terminis...) 

 la realització de processos participatius i pacífics 

 el respecte als drets i decisions individuals de tot l’alumnat sense imposicions ni coaccions 

(tant dels qui vulguin assistir a classe com dels qui no ho vulguin) 

 el foment del diàleg i el debat democràtic sobre fets i situacions actuals 

 el foment del pensament crític i la presa responsable de decisions 

 el rebuig a la improvisació, la manipulació i les actuacions irreflexives  

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ  EN CAS DE VAGA 
 
L’Institut Domènec Perramon estableix que l’alumnat pot secundar una vaga i no es considerarà 

falta d’assistència sempre i quan es respecti el protocol següent: 

                                                
1 Vegeu Currículum d’ESO - Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 (p.6) 

 
2
 Vegeu Currículum d’ESO - Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 (p.31-33) 
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Sobre qui pot secundar una vaga i qui no  

1- L’alumnat  de 1r i 2n d’ESO no pot participar en aquest tipus de convocatòries, 

mentre que els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat menors d’edat, hi podran 

participar sempre i quan els pares o tutors legals ho autoritzin d’acord amb els canals 

establerts pel centre. En cas d’alumnes majors d’edat se la podran autoritzar ells 

mateixos. 

 

Sobre els passos indispensables per proposar una vaga i secundar-la 

2- Qualsevol col·lectiu d’alumnes, excepte els de 1r i 2n d’ESO, pot proposar adherir-se  a la 

convocatòria d’una vaga sempre i quan aquesta estigui degudament convocada per un 

sindicat d’estudiants. En aquest supòsit haurà de comunicar-ho als representants del 

sector alumnat al Consell Escolar, que són els qui hauran d’iniciar els tràmits pertinents. 

3- Quan un sindicat convoqui una vaga d’estudiants,  els representants del sector alumnat al 

Consell escolar n’informaran la Direcció i després es reuniran amb el Consell de Delegats 

de 3r i 4t d’ESO, i de Batxillerat per informar dels motius de la vaga i valorar si es 

considera justificada per proposar secundar-la a les classes.  

4- En cas que es vulgui proposar a les classes, seran els delegats qui informaran els 

alumnes del seu grup classe que s’ha convocat una vaga per part d’algun sindicat i dels 

motius concrets que l’han motivada. 

5- Tot seguit es fa una votació a cada grup-classe amb la presència d’un professor, 

respectant sempre el dret individual de cada alumne a adherir-s’hi o no. 

6- S’aixecarà acta del resultat de la votació, seguint el model establert pel centre,  i el 

professor que hi hagi a l’aula, el delegat i els sotsdelegat la signaran conforme el 

recompte i el procediment ha sigut correcte. Els delegats faran arribar les actes a 

direcció.  

7- Direcció, un cop rebudes totes les actes, decidirà si autoritza o no la vaga. En cas que 

una vaga no s’autoritzi, el director en justificarà els motius. 

8- Direcció comunicarà als representants del sector alumnat al Consell escolar si autoritza o 

denega la vaga. Si es denega aquest permís tots els alumnes sense excepció tenen 

l’obligació d’assistir a classe.  

9- Sempre que sigui possible el procés d’informació, discussió i presa de decisió haurà 

d’haver finalitzat com a mínim 48 hores abans de la jornada de vaga, per tal que Direcció 

disposi del temps necessari per seguir el protocol d’informació a les famílies. 

10- L’alumnat que participa en una vaga (i els pares l’autoritzen) no ha de venir al centre en 

tota la jornada lectiva (excepte que hi hagi previstos exàmens, tal com s’especifica en el 

punt 14.c. del present protocol).   
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Sobre com s’informarà les famílies i com el centre justificarà l’absència de l’alumnat que fa 

vaga 

11- Direcció informarà el professorat i les famílies via correu electrònic de la convocatòria de 

vaga. En el mateix correu s’adjuntarà l’autorització perquè les famílies autoritzin el seu fill 

a fer vaga o a no fer-la, i l’extracte de les NOFC relatiu al dret a vaga. 

12- L’alumne ha de retornar aquesta autorització al seu tutor. Cal fer arribar l’autorització de 

vaga abans del dia en què aquesta es realitza, no obstant això, si la vaga es produeix 

l’endemà de rebre la carta per correu electrònic cal tornar-la el primer dia de reprendre les 

classes amb normalitat, per tal que l’absència de l’alumne compti com a justificada. 

13- Els dies de vaga el centre seguirà amb el control habitual de faltes d’assistència: el 

professorat passarà llista i anotarà les absències al programa iEducació (motiu pel qual 

les famílies rebreu la notificació d’absència). Posteriorment, si heu presentat l’autorització 

de vaga es justificarà la falta. 

 

Sobre si s’avança matèria o no se n’avança quan hi ha una vaga convocada 

14- El centre comprèn i accepta que l’alumnat té el dret de reunió i expressió col·lectiu i la no 

assistència a classe sota aquest supòsit, i per aquest motiu, sempre que la vaga se 

secundi de manera majoritària en cada classe (la quantitat d’alumnat que pretén 

secundar la vaga es reflecteix en l’acta de votació que els delegats lliuren a direcció) NO 

s’avançarà matèria.  

No obstant això, també considerem que l’exercici d’una vaga s’ha de fer de manera 

responsable  i, en aquest sentit, valorar la pèrdua de classes que comporta, ja que la 

reducció de dies lectius modifica la programació de les matèries i dificulta l’acompliment 

dels objectius inicialment previstos, la qual cosa, a qui més perjudica és al propi alumnat. 

Per aquest motiu, i per tal de garantir que l’alumnat no perdi en excés hores lectives, el 

fet de NO avançar matèria es regularà trimestralment de la següent manera: 

1. Es permetrà realitzar un màxim de 2 dies de vaga per trimestre sense avançar 

matèria.  

2. Passats aquests 2 dies els alumnes podran seguir exercint el seu dret de no 

assistir a classe sota els supòsits de reunió i lliure expressió col·lectiva (si 

prèviament s’ha autoritzat aquesta vaga) però es continuarà amb les 

activitats lectives previstes i per tant, s’avançarà matèria independentment 

de la quantitat d’alumnes que hagin assistit a classe (encara que no assisteixi 

cap alumne la classe es donarà per feta). 

Així doncs, l’alumnat i les famílies hauran d’assumir no rebre els ensenyaments 

que s’hagin pogut impartir durant la seva absència. (En el comunicat de vaga i 

autorització de les famílies s’hi especificarà aquesta situació) 
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En aquest recompte, només es tenen en compte les vagues exclusivament 

realitzades pel sector d’alumnes. 

3. Els dies de vaga autoritzada no es podran realitzar exàmens (independentment 

que siguin dies en què s’avanci matèria o no se n’avanci).  En el supòsit que els 

exàmens s’hagin fixat prèviament a la convocatòria de vaga es canviaran de 

data, exceptuant aquells que coincideixin amb la Setmana Verda de batxillerat o 

els 15 dies previs a la finalització d’un trimestre. 

 

Sobre si es realitzen activitats/sortides fora del centre quan hi ha una vaga convocada 

 

15- Les activitats escolars que impliquen sortir del centre, i que coincideixen amb un dia en 

què hi ha convocada una vaga, es realitzaran igualment amb els alumnes que no 

secundin la vaga.  

Si a més, aquestes activitats comporten el lloguer d’un servei de transport, compra 

d’entrades, etc., l’activitat es realitzarà tal com estava prevista, sense possibilitat de 

canvis i NO es retornaran els diners a l’alumnat que no hi assisteixi. 

 

Sobre les reivindicacions que l’alumnat pot dur a terme dins del centre  

 
16- En el cas que la jornada de vaga impliqui la realització d’alguna reivindicació dins el 

recinte escolar, els alumnes establiran un sistema d’ordre intern per garantir que no hi 

hagi desperfectes a les instal·lacions o aldarulls incontrolats.  

17- Es considerarà incorrecte i fora de lloc qualsevol tipus d’acció de força i provocació que 

atempti contra la llibertat de cadascun dels membres de la comunitat educativa. Les 

coaccions i provocacions seran considerades com a faltes greus, atemptatòries als drets i 

deures dels alumnes i a la bona convivència. 

18- Qualsevol acció que els alumnes decideixin fer com a complement “del  dret a reunió i 

expressió col·lectiu i la no assistència a classe sota aquest supòsit”, haurà de respectar la 

legalitat vigent.  

 

 


