
“VAGA” ALUMNES

Tècnicament l'alumnat no fa vaga, sinó que no assisteix a classe.
La inassistència a classe està regulada pel Decret 39/2008, decret sobre drets i deures de l’alumnat; la Llei orgànica

8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; i la Llei orgànica 2/2006, LOE.

Drets i deures de l’alumnat
Article 34. Decisions col·lectives d’inassistència a classe

1. De conformitat amb l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, segons
redacció  donada  per  la  disposició  final  primera  de  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació,  les  decisions
col·lectives adoptades per l'alumnat a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, respecte a la inassistència a
classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l’exercici
del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.

2. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades per l'alumnat hauran de disposar de la corresponent
autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en cas que siguen menors d’edat.

3. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe, a les quals es referix l’apartat anterior, hauran d’estar avalades
per més de 20 alumnes, de conformitat amb l’article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de
Reunió.

4. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne/a per a no assistir a classe implicarà l’exoneració de
qualsevol responsabilitat del centre derivada de la seua actuació,  tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres
persones.

5. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà de formalitzar-se conforme al model
establit en l’annex II del present decret.

6. En tot cas,  els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a
l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent, així com a l'alumnat que
no dispose de la preceptiva autorització dels pares, mares, tutors o tutores.

7. Les decisions col·lectives de l'alumnat d’exercir el seu dret de reunió, que impliquen la  inassistència a classe i
l’autorització dels pares, mares, tutors o tutores, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima
de cinc dies naturals. 

8. Els centres docents comunicaran als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter previ, les decisions col·lectives
adoptades pels alumnes respecte a l’exercici del dret de reunió.
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IMPLICACIONS DE LA LEGISLACIÓ

Si l'alumnat fa ús del seu dret, no pot vindre al centre a fer exàmens o similars, si es fa açò es
considerarà que les hores anteriors han faltat a les classes per motiu injustificat.

Els/les alumnes,  si venen al centre, han d’anar a classe. Si venen al centre i no van a classe
tindran falta i, segons siga la seua actuació, se’ls podrà aplicar el Decret de Convivència i el RRI. El
professorat del centre acomplirà la seua tasca.

L'alumnat té dret a estar informat i reunir-se. Açò els serà facilitat pel centre; sense afectar el
normal desenvolupament de les activitats docents.

L'alumnat pot  decidir no assistir a classe com a mesura de protesta i pot realitzar una altra
activitat fora del centre.

Ho poden fer alumnes a partir de 3r d’ESO. Els de 1r i 2n no poden acollir-se
a aquest cas.

Aquestes  decisions  han de  ser  autoritzades  per  la  família,  si  l'alumnat és
menor  d’edat.  Aquesta  autorització  exonera  el  centre  de  qualsevol  responsabilitat
derivada de l’actuació de l'alumnat.

Aquestes decisions han d’estar avalades per més de 20 alumnes.
L'alumnat ha de  comunicar la seua decisió a la direcció del centre amb una

antelació de 5 naturals perquè el centre ho comunique a la família.
El centre garantirà el dret a assistir a classe de l’alumnat que així ho desitge.

PROTOCOL A SEGUIR PER PART DE L’ALUMNAT

L'alumnat que decidisca fer ús del seu dret de no assistir a classe, seguint la normativa vigent, es
baixarà de la pàgina web del centre el justificant que han de signar els pares, mares o tutors legals.

Aquest justificant se li lliurarà quan abans al tutor o a la tutora del grup i dintre del termini de
temps que marca la legislació (amb una antelació mínima de 5 dies).
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