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NOTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES 

 
PRIMER CICLE DE l’ESO 

 
Els informem que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té dret a secundar les decisions 

col·lectives d’inassistència a classe (les anomenades vagues). Per tant, les faltes 

d’assistència col·lectives en aquesta etapa educativa seran considerades faltes de 

conducta i seran objecte de sanció. 

La direcció 

Marc legal que regula el dret de reunió de l’alumnat: 

1. Article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a 

l’Educació.  

2. Disposició Final Primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació 

(LOE). 

3. Art. 34, Decret 39/2008, de 4 d’abril, sobre la convivència en els centres 

docents i sobre els drets i deures de l’alumnat. 
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ALUMNAT MENOR D’EDAT DE SEGON CICLE D’ESO (3r i 4t), BATXILLEAT I CICLES DE 

GRAU MITJÀ 

 (article 34. Decisions col·lectives d’inassistència a classe) 
 

Davant de les convocatòries de vaga d’alumnat que s’han produït, i per les que es 
puguen produir, els informem que, d’acord amb el marc legal que regula el dret de 
reunió de l’alumnat,  a partir de 3r d’ESO l’alumnat pot secundar les decisions 
col·lectives de no assistir a classe (les anomenades vagues).  
 
L’alumnat menor d’edat de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat/cicles formatius han de saber 
que: 

 
1. Han de tindre l’autorització del pare/mare o tutor/tutora de l’alumnat de no 

assistir a classe. Aquesta autorització ha de complimentar-se d’acord amb el 
model establert i implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del 
centre derivada de l’actuació de l’alumnat, tant en relació amb la resta de 
l’alumnat com respecte a terceres persones. 

 
2. Les famílies han de saber que l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret 

de reunió en els termes previstos en la legislació vigent, així com de l’alumnat 
que no dispose de la preceptiva autorització dels pares/mares o 
tutors/tutores, tindrà garantit el dret d’assistir a classe i a permanéixer en el 
centre degudament atés. 

 
3. Les decisions col·lectives de l’alumnat d’exercir el seu dret de reunió, que 

impliquen la inassistència a classe, hauran de ser comunicades a la direcció 
del centre amb una antelació mínima de 5 dies naturals i hauran d’estar 
avalades per més de 20 alumnes. 

 
4. Els centres comunicaran als pares/mares o tutors/tutores, amb caràcter 

previ, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat respecte a l’exercici 
del dret de reunió. 

 
La direcció 

Marc legal que regula el dret de reunió de l’alumnat: 

1. Article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a 
l’Educació.  

2. Disposició Final Primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació 
(LOE). 

3. Art. 34, Decret 39/2008, de 4 d’abril, sobre la convivència en els centres 
docents i sobre els drets i deures de l’alumnat. 
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NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 
PRIMER CICLO DE LA ESO 

 
Sobre las decisiones colectivas de no asistir a clase (las “huelgas”) 

 
Ante las convocatorias de huelga del alumnado que se han producido, y previniendo 

las que se puedan producir, les informamos que el alumnado de 1º y 2º de ESO no 

tiene derecho a secundar las decisiones colectivas de inasistencia a clase (“huelga”). 

Por lo tanto, las faltas colectivas en esta etapa educativa serán consideradas faltas 

de conducta y serán objeto de sanción. 

La dirección 
 
 
 
Marco legal que regula el derecho de reunión del alumnado: 
 
1. Artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación.  
2. Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 

(LOE). 
3. Art. 34, Decret 39/2008, de 4 d’abril, sobre la convivència en els centres 

docents i sobre els drets i deures de l’alumnat. 
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ALUMNADO MENOR DE EDAD DE SEGUNDO CICLO DE LA ESO (3º y 4º), 
BACHILLERATO Y CICLOS DE GRADO MEDIO 

 
Sobre las decisiones colectivas de no asistir a clase (las “huelgas”) 

 
Ante las convocatorias de huelga del alumnado que se han producido, y por 
aquellas que se puedan producir, les informamos que, de acuerdo con el marco 
legal que regula el derecho de reunión del alumnado,  a partir de 3º de ESO el 
alumnado puede secundar las decisiones colectivas de inasistencia a clase 
(“huelgas”).  

El alumnado menor de edad de 3º y 4º de ESO y de bachillerato/ciclos formativos 
debe saber que: 

 
1. Tienen que tener la autorización del padre/madre o tutor/tutora de no asistir 

a clase. Esta autorización debe cumplimentarse de acuerdo con el modelo 
establecido e implicará la exoneración de cualquiera responsabilidad del 
centro derivada de la actuación del alumnado, tanto en relación con el resto 
del alumnado como con respecto a terceras personas. 

 
2. Las familias deben saber que el alumnado que no desee ejercitar su derecho 

de reunión en los términos previstos en la legislación vigente, así como del 
alumnado que no disponga de la preceptiva autorización de los 
padres/madres o tutores/tutoras, tendrá garantizado el derecho de asistir a 
clase y a permanecer en el centro debidamente atendido. 

 
3. Las decisiones colectivas del alumnado de ejercer su derecho de reunión, que 

implican la inasistencia a clase, deberán ser comunicadas a la dirección del 
centro con una antelación mínima de 5 días naturales. 

 
4. Los centros comunicarán a los padres/madres o tutores/tutoras, con carácter 

previo, las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado con respecto al 
ejercicio del derecho de reunión. 

La dirección 
 
 

Marco legal que regula el derecho de reunión del alumnado: 

1. Artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación.  

2. Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 
(LOE). 

3. Art. 34, Decret 39/2008, de 4 d’abril, sobre la convivència en els centres 
docents i sobre els drets i deures de l’alumnat. 


