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PROCEDIMENT 

 

1.- El grups que desitgen exercir el seu dret d’inassistència col·lectiva a classe hauran d’omplir l’ANNEX I. 

 

2.- La signatura en l’ANNEX I dels alumnes majors de 18 anys exonerarà el centre de les responsabilitats 

que es puguen derivar d’aquesta decisió. 

 

3.- Els alumnes menors hauran d’afegir a l’ANNEX I la corresponent autorització dels pares, mares, tutors o 

tutores segons l’ANNEX II del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els 

centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, 

mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. [2008/4159]. 

 

4.- Tota la documentació del grup s’haurà de registrar en la secretaria del centre amb un mínim de cinc dies 

naturals d’antelació al dia d’inassistència. 

 

5.- En cas de no haver lliurat la documentació requerida, la falta a classe serà considerada injustificada. 

 

6.- En qualsevol cas es necessita un mínim de 20 alumnes per a poder exercir el dret d’inassistencia 

col·lectiva a classe. 

 

7.- No es contempla el dret d’ínassistència per a l’alumnat de primer cicle de la ESO. 

 

8.- Una vegada rebuda la sol·licitud, el centre docent comunicarà als pares, mares, tutors o tutores de 

l’alumnat menor d’edat, amb caràcter previ, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes respecte a 

l’exercici del dret de reunió mitjançant la carta model adjunta. 

 

9.- El professorat posarà la falta corresponent el dia d’ínassistència i després el/la tutor/a del grup, una 

vegada consultada la documentació entregada, justificarà les faltes que es consideren oportunes.  
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ANNEX I 
 

Els sotasignants, alumnes del grup ......... de l’IES “La Marxadella” de Torrent, comuniquen a la 

direcció del centre el seu desig de exercir el dret de inassistència col·lectiva a classe el dia ......................... 

pels motius i raons que figuren darrere. 

 

La signatura en aquest document dels alumnes majors de 18 anys exonera el centre de les 

responsabilitats que es puguen derivar d’aquesta decisió. 

 

Els alumnes menors hauran d’afegir la corresponent autorització dels pares, mares, tutors o tutores 

segons l’annex II del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres 

docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, 

tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. [2008/4159] 

 

N Cognoms i Nom DNI Autorització Signatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Omplir la columna Autorització amb el següents codis: Si - No - >18 anys. 

Registrar en la secretaria del centre amb un mínim de cinc dies naturals d’antelació al dia d’inassistència 

col·lectiva.
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ANNEX II 
 

Model d’autorització per a pares, mares, tutors o tutores per a la no-assistència a classe dels seus fills o filles 

 

 

(Nom i cognoms)............................................................................, pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de 

l’alumna ............................................................................, del grup ............... del centre IES La Marxadella, a 

l’empara de l’article 34 apartats 4 i 5 del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència 

en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, 

pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. [2008/4159], i a l’efecte de 

l’exercici del dret de reunió previst en l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del 

Dret a l’Educació, AUTORITZE el meu fill o filla per a la no-assistència a classe el dia ………………......., i  

EXONERE el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’esta autorització. 

 

 

................, .......... de ................... de 201… 

 

EL PARE, MARE, TUTOR O TUTORA 

 

 

 

 

Signat: ..................................... 


