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Sobre les absències de l’alumnat 
 

D’acord a la Llei orgànica 2/2006 d’Educació -que modifica l’article 8 de la Llei 

orgànica 8/1985, de 3 de juliol- reguladora del dret a l’educació i de l’article 24.2 

del Decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius. 

S’acorda: 
 

1.- L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no es poden acollir al dret de manifestació 

col·lectiva de discrepàncies (vaga) i, per tant, no es poden absentar de les activitats 

lectives. 

 

 
2.- L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat, si són menors d’edat, poden exercir 

el seu dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies (vaga), prèvia autorització 

escrita dels seus/seves pares/mares o tutors/es legals. 

 

 
3.- Davant d’una convocatòria de manifestació col·lectiva de discrepàncies, que 

comporti la no assistència a classe, caldrà seguir els següents passos: 

a) Reunió del Consell de delegats/des per explicar el motiu de la convocatòria durant el 

primer esbarjo del dia. 

b) Debatre la proposta a classe. 
 

c) Comunicar per escrit a la Direcció del centre els acords presos, amb una antelació 

mínima de 48 hores (segons el model establert). 

d) Comunicació per escrit als/les pares/ mares o tutors/es legals per part de la Direcció del 

centre. 

 

 
4.- Si l’alumnat s’absenta del centre, és responsabilitat dels seus pares i mares o 

tutors/es legals el que facin els seus fills i filles. El professorat i la direcció del 

centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en cas d’inassistència d’un/a 

alumne/a. 

 

 
5.- El centre garantirà l’atenció de l’alumnat i el desenvolupament de les classes, 

amb la modificació de les activitats lectives que calguin, així com el servei de 

transport a tots aquells alumnes que assisteixin a l’Institut. 
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NOTIFICACIÓ DELS PARES, MARES O TUTORS/ES LEGALS DE 

L’ALUMNAT MENOR D’EDAT QUE EXERCEIX EL DRET A LA 

MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA DE DISCREPÀNCIES (VAGA) DE 3r, 4t 

D’ESO I BATXILLERAT 

 

 
En/Na…………………………………………………………………………………

….. 
 

pare/mare/tutor/tutora legal de l’alumne/a 

…………………………….............................. 
 

del curs .................................... notifica al centre que estic assabentat/da i autoritzo el 

meu fill/a a exercir el dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies (vaga) i per 

tant no assistirà a les activitats lectives del/s dia/es …….... d ....…………………de 

20.... 

 

 
…………………………., ………d …………………………. de 20.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signat…………………………………….. 
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