
   
 

 

Informació sobre dret a 'vaga' 

 

Tècnicament els alumnes no tenen dret a ‘vaga’ com a tal, sinó que, en el seu cas, es 

denomina ‘dret de reunió que implica inassistència a classe’, tot i amb això en aquest text 

s'utilitza la paraula vaga per a ser d'ús comú. 

El dret a la vaga de l'alumnat està regulat en el DECRET 195/2022, d'11 de novembre, 

del Consell, d'igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià, (normativa que 

deroga a l'anterior DECRET 39/2008), i en Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 

del Dret a l'Educació  

 

Només poden fer vaga els alumnes d'FP Bàsica, 3r d'ESO o els cursos superiors. En 

cap cas la normativa reconeix aquest dret als alumnes de primer i segon d'ESO. 

Hi ha dos requisits que cal complir per a poder exercir el dret a vaga (a més de no ser 

alumne de primer o segon d'ESO): 

1. Que hi haja més de 20 alumnes (en tot el centre) que avalen la convocatòria. 

2. Informar en el centre amb un mínim de 5 dies naturals (dissabte i diumenge 

compten) d'antelació. 

 

En cada grup, un representant dels alumnes (el delegat, per exemple) confeccionarà un 

document que donarà al TUTOR en el qual constarà: 

1. El curs 

2. El dia que no assistiran en classe 

3. El llistat d'alumnes que no assistiran (amb nom i cognoms) 

4. Observacions, si fa falta (es poden fer constar els motius de la decisió 

col·lectiva d'inassistència a classe). 

 

Aquest document s'entregarà en la direcció del centre abans que finalitze el termini. 

Els alumnes que no comuniquen la seua participació en el termini establit o estiguen 

matriculats en primer o segon d'ESO tindran una falta sense justificar amb les 

conseqüències acadèmiques o disciplinàries que tal cosa puga implicar en el seu cas. El 

mateix passaria si no hi ha un mínim de 20 alumnes en tot el centre que avalen la 

convocatòria. 

El centre garanteix als alumnes que no fan vaga el seu dret d'assistir en classe i de 

romandre degudament atesos. Cal considerar que la decisió de fer vaga és una decisió 
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legítima, però personal i unilateral, raó per la qual els 

professors no tenen obligació de modificar la seua programació d'aula per al dia. 

 

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació. 

Article huité. 

Es garanteix en els centres docents el dret de reunió dels professors, personal 

d'administració i de serveis, pares d'alumnes i alumnes, l'exercici dels quals es facilitarà 

d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les 

activitats docents. 

A fi d'estimular l'exercici efectiu de la participació de l'alumnat en els centres educatius i 

facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius establiran, en elaborar les seues 

normes d'organització i funcionament, les condicions en les quals els seus alumnes i 

alumnes poden exercir aquest dret. En els termes que establisquen les Administracions 

educatives, les decisions col·lectives que adopte l'alumnat, a partir del tercer curs 

d'educació secundària obligatòria, respecte a l'assistència a classe no tindran la 

consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagen 

sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció 

del centre. 
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