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NORMATIVA SOBRE EL DRET DE VAGA DELS ALUMNES 
 

• Exercir el dret de vaga demana poder organitzar el Centre (menjador, 
transport...). Per això és imprescindible convocar-la amb suficient antelació. 

• D'acord amb el Reglament de Règim Interior del Centre els alumnes de 
primer i segon  d'ESO no tenen contemplat el dret de vaga. 

• Els pares dels alumnes de tercer i quart d'ESO, en cas de convocatòria de 
vaga, hauran de justificar l'absència dels seus fills al Centre. 

• Passos a seguir en cas de convocatòria de vaga: 

1. Reunió del Consell de Delegats on s'exposarà la informació rebuda i  

 l'elaboració escrita dels seus principals punts. 

2. Debat i votació secreta en cada un dels grups classe. 

3. Comunicació escrita a Direcció sobre els acords presos amb una antelació 

de 48 hores (acta de la reunió de l’alumnat i comunicat de no assistència 

col·lectiva). Així mateix es pot desconvocar la vaga si les circumstàncies així 

ho aconsellen.  

4. Lliurament de les autoritzacions de no assistència a classe degudament 

signades pel pare/mare o tutor/a legal 

5. En cas de secundar la vaga enviar comunicació escrita a tots els pares. 

• Durant l'exercici de dret de vaga és responsabilitat dels pares el que facin els 
seus fills. El professorat i la Junta Directiva del Centre no tenen cap 
responsabilitat ni civil ni penal en el cas d'inassistència d'un alumne. 

• El Centre atendrà i garantirà el normal desenvolupament de les classes als 
alumnes que no desitgin secundar la vaga. 

• Tots els exàmens fitxats en dia de vaga es faran si assisteix la majoria de la 
classe. En cas contrari es posposarà fins el proper dia de classe de la matèria 
afectada. 

 
Marc normatiu 
 
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els 
centres educatius no universitaris de Catalunya. Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe.   
 
Decret 102/2010 d’autonomia de centre. Article 24.2 


