
 A la vista de la sentència 900/2012 del TSJCV en relació amb el Decret 39/2008,
que regula les decisions col·lectives de l’alumnat d’exercir el seu dret a reunió, s’estableix
que:

• Les decisions col·lectives d’inassistència a classe no tindran consideració de falta.
• Aquestes decisions d’inassistència a classe han d’estar avalades per més de 20

alumnes.
• Els docents garantiran el  dret d’assistir  a classe a la resta de l’alumnat que no

desitge exercir el dret a reunió.
• Les  decisions  complectives  dels  alumnes  d’exercir  el  seu  dret  a  reunió  que

impliquen inassistència a classe han de ser comunicades a la direcció del centre
amb una antelació mínima de cinc dies naturals.
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 A la vista de la sentencia 900/2012 del TSJCV en relación con el Decreto 39/2008,
que regula las decisiones colectivas del alumnado de ejercer su derecho a reunión, se
establece que:

• Las decisiones colectivas de inasistencia a clase no tendrán consideración de falta.
• Estas decisiones de inasistencia a clase tienen que estar avaladas por más de 20

alumnos/as.
• Los docentes garantizarán el derecho de asistir a clase del resto del alumnado que

desee ejercer el derecho a reunión.
• Las  decisiones  colectivas  del  alumnado  de  ejercer  su  derecho  a  reunión  que

impliquen inasistencia a clase tienen que ser comunicadas a la dirección del centro
con una antelación mínima de cinco días naturales.
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