
Regulació de l’exercici del dret de reunió. 
 

D'acord amb l'article 24.2 del Decret 102/2010 d'Autonomia de centres educatius, “les            

normes d’organització i funcionament del centre 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”. Per tal de               

regular l'exercici d'aquest dret, s'aproven les següents normes d'organització i          

funcionament reguladores del dret de reunió: 

1. En l'exercici del dret de reunió, l'alumnat de 3r i 4t d’ESO, poden prendre la decisió                 

col·lectiva de no assistir a classe sense que tingui consideració de falta d'acord amb les               

condicions que s'estableixen en els articles següents. 

2. Per tal de garantir la pluralitat, la vaga ha d’estar convocada per un mínim de dos                 

sindicats d’estudiants. 

3. La decisió ha de ser col·lectiva, per majoria simple sobre el total del grup classe. 

4. L'assemblea s'ha de celebrar fora de l'horari lectiu. 

5. La votació pot ser secreta. 

6. L'alumnat té dret a recavar l'ajut del centre per celebrar l'assemblea del grup i la                

votació corresponent, sempre que se celebri dins de l'horari marc. Els professors no hi              

poden assistir sense l'acord de l'alumnat. 

7. La decisió s'ha de comunicar a la direcció del centre, per escrit, signada pel delegat i,                 

en la seva absència, pel subdelegat, amb un mínim de tres dies lectius d'antelació. 

8. L'absència no pot ser superior a un dia per setmana. 

9. La comunicació ha d’incloure un resum de les causes de l’absència col·lectiva. 

10. És responsabilitat dels delegats signants de garantir que s'ha posat a l'abast de cada               

alumne la informació necessària per a exercir el dret amb responsabilitat i coneixement             

de causa. La direcció del centre pot reclamar informació sobre el compliment d'aquest             

requisit. 

11. Les activitats d’avaluació quedaran ajornades, però el professorat podrà impartir           

classe d’acord amb la programació de cada matèria. 

12. El professorat farà el control d’assistència com és habitual i la direcció podrà              

considerar injustificades les absències en cas que l’alumne no presenti l’autorització           

degudament signada pels pares, mares o tutors legals. 

13. L'exercici individual del dret està condicionat a l’autorització per escrit per part dels              

pares, mares o tutors legals. 

14. En l'exercici del seu dret a l'educació, l'alumnat pot decidir individualment la seva              

assistència a classe. 


