
INFORMACIÓ  PER  A  PARES/MARES/TUTORS  LEGALS  SOBRE  DECISIONS  COL·LECTIVES  DE  NO
ASSISTÈNCIA A CLASSE:

Estimades famílies,

Com que els sindicats d’estudiants,  de vegades, convoquen jornades de vaga o manifestacions per tal de
mobilitzar l’alumnat dels instituts, els detallem el protocol que s’aplica al Centre durant aquestes jornades a fi
que estiguen informats i coneguen la normativa que s’aplica en aquests casos.
La normativa en vigor  està  recollida en l’article  34 de Decret 39/2008,  de 4 d’abril,  del  Consell,  sobre la
convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures dels i de
les alumnes, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis. DOCV. Núm. 5738
(09-04-2008)

Article 34. Decisions col·lectives d’inassistència a classe.

1. D’acord amb l’article 8 de la LO 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, segons la redacció
feta  per  la  disposició  final  primera  de la  LO 2/2006,  de 3  de maig,  d’Educació,  les  decisions  col·lectives
adoptades pels i per les alumnes 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  sempre
que aquestes 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 pels i per les alumnes  han de disposar de
l’autorització corresponent dels pares, mares, tutors o tutores, en el cas que els i les alumnes siguen menors
d’edat.

3.  Les decisions col·lectives d’inassistència  a  classe,  a  què fa  referència  l’apartat  anterior,  hauran d’estar
avalades per més de 20 alumnes, d’acord amb l’article 1.2 de la LO 9/1983, de 15 de juliol, Reguladora del
Dret de Reunió.

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

5. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà d’emplenar-se segons el model
establert en l’annex II d’aquest Decret.

6. En qualsevol cas, els centres docents han de garantir el dret a assistir a classe i a romandre al centre,
sent atesos de manera adient, dels i de les alumnes que no desitgen exercir el seu dret de reunió en els
termes previstos en la  legislació  vigent,  així  com dels  i  de les alumnes que no disposen de l’autorització
preceptiva dels pares, mares, tutors o tutores.

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

8. Els centres docents comunicaran prèviament als pares, mares, tutors o tutores les decisions col·lectives
adoptades pels o per les alumnes respecte a l’exercici del dret de reunió.



PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  EN  CAS  QUE  ELS  O  LES  ALUMNES  SOL·LICITEN  LA  NO
ASSISTÈNCIA A CLASSE:

El marc normatiu exposat abans és de compliment obligatori per a tots/es, famílies, alumnes i centre.

En cas que els o les alumnes sol·liciten en temps i forma la NO assistència a classe per motiu de
vaga o manifestació, hauran de tenir en compte les consideracions següents:

-Aquest dret només és aplicable als i a les alumnes de 3r ESO en avant.

-La sol·licitud de no assistència a classe, presentada amb un mínim de cinc dies naturals a la direcció
del centre, detallarà data i durada de la jornada, i haurà d’incloure almenys 21 signatures i número
de DNI dels i de les alumnes que presenten el document.

-En cas dels alumnes menors d’edat, a més cal que porten un escrit del pare/de la mare/tutor/a
legal,  en què els  autoritze  la signatura de  la  sol·licitud  de no assistència  a  classe.  Aquestes
autoritzacions han de presentar-se juntament amb la sol·licitud.

-En cas que els o les alumnes no complisquen allò exposat anteriorment, no podran exercir aquest
dret i podrien ser objecte de sanció.

-Quan es convoque una jornada de vaga o manifestació, els i les alumnes que la secunden han de
presentar  al  tutor/a  l’autorització  dels  pares  a  assistir  a  aquesta  convocatòria  abans  de  la
jornada prevista. Aquesta autorització evitarà que la inassistència col·lectiva siga objecte de sanció i
exonerarà el centre de qualsevol responsabilitat  derivada de l’actuació de l’alumne/a, tant amb la
resta dels alumnes com respecte a terceres persones.

-Els i les alumnes que assistisquen al centre en una d’aquestes jornades no podran eixir-ne si no
han portat l’autorització dels pares. En cap cas no s’admetran autoritzacions telefòniques.

-Els i les alumnes que no vulguen participar en aquestes convocatòries tindran dret a assistir
a  classe amb normalitat.

La direcció.



Llistat de signatures per a sol·licitar la decisió col·lectiva de no assistència a classe
Data de la jornada________________________Durada:___________________

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A CURS DNI MENOR
(Marqueu amb una 
X en cas afirmatiu)

SIGNATURA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



MODEL D’AUTORITZACIÓ PER A PARES, MARES, TUTORS O TUTORES PER A LA NO
ASSISTÈNCIA A CLASSE DELS FILLS/ES

En/Na___________________________________________________________________amb  DNI

___________________________  pare,  mare,  tutor  o  tutora  de  l’alumne/a

______________________________________________ del centre IES Misteri d’Elx (Av. Universitat

1, Elx), a l’empara de l’article 34 apartat 4 i 5 del Decret 39/2008, AUTORIZE el meu fill o la meua filla

per  a  la  NO  assistència  a  classe  el  dia________________  i  EXONERE  el  centre  de  les

responsabilitats que es puguen derivar d’aquesta autorització.

_______________,  __________de ____________________________ de 20____

Signat:


