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Estimats pares/mares/tutors/es legals:

Com vostés saben, els sindicats d'estudiants solen convocar cada curs, jornades de sobres o manifestacions  
per a mobilitzar l'alumnat dels instituts i universitats.
Perquè vostès  estiguen informats  i  coneguen la  normativa  que s'aplica  en aquests  casos,  els  detallem el  
protocol que s'aplica al Centre durant aquestes jornades.

La normativa en vigor està arreplegada en l'article 34 del DECRET núm. 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 de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis.(article  
34. Decisions col·lectives d'inassistència a classe)

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS QUE L'ALUMNAT SOL·LICITE LA NO ASSISTÈNCIA A 
CLASSE:

Se seguirà la normativa establida, que com diu la llei, és de compliment obligatori per a tots/es, per als pares,  
mares o tutors legals, per a l'alumnat i per al centre.

1.- En el cas que l'alumnat sol·licite la no assistència a classe, per exemple en cas de vaga o manifestacions 
haurà de seguir les consideracions següents:

• Només és aplicable la normativa a alumnat a partir de 3r d'ESO.
• Amb  una  antelació  del  menys  5  dies l'alumnat  presentarà  a  la  direcció  un  escrit  en  el  que 

comuniquen  aquesta  situació,  detallant  la  data  i  durada  de  la  jornada.  És  important  tenir  en 
compte que s'ha de presentar un escrit per a cada dia en què se sol·licite la no assistència a classe.

• Aquest escrit ha d'anar acompanyat de:
− Almenys 21 signatures i núm. de DNI d'alumnes del centre que presenten el document.
En el cas que algun dels alumnes firmants siga menor d'edat, ha de portar a més un escrit de son 

pare/mare  o  tutor/a  legal,  autoritzant-li  a  signar  la  sol·licitud  de  no  assistència  a  classe. 
Aquestes autoritzacions han de presentar-se junt amb el comunicat.

Si tot l'alumnat firmant és major d'edat, no cal l'autorització de son pare/mare o tutor/a legal

2.- S'entén que si l'alumnat no compleix el que indica la normativa i no presenta correctament la sol·licitud, 
no pot exercir aquest dret i podria ser objecte de sanció la no assistència a classe.

3.-  El centre informarà les famílies d'aquest protocol i de quines són les seues responsabilitats en aquests 
casos.

4.- A la  Consergeria del Centre i també en la nostra  Pàgina Web es trobaran els models d'autorització 
perquè l'alumnat els porte signats pels pares/mares.

5.-  Quan  es  convoque  una  jornada  de  vaga  o  manifestació,  l'alumnat  que  vaja  a  secundar-la,  ha  de 
presentar al seu tutor/a l'autorització dels seus pares per a assistir a aquesta convocatòria. Si és possible, 
s'entregarà prèviament a aquesta jornada, encara que també es pot entregar l'endemà al tutor/a.

6.-  L'alumnat  que haja  vingut  al  centre  en una d'aquestes  jornades,  ja no podrà eixir  si  no  ha portat 
l'autorització dels seus pares i no s'admetran autoritzacions telefòniques. 

7.- L'alumnat que no vulga participar en aquestes convocatòries, tindrà dret a assistir a les seues classes 
amb normalitat i els professors donaran les seues classes independentment del nombre d'alumnes que hi haja 
presents. 

Esperem que aquesta informació els siga d'utilitat.

Reben una salutació ben cordial:

Fdo: Beatriz Carretero Ramírez
Directora de l'IES Montserrat Roig 


