DOCUMENT DE DRET DE REUNIÓ
DE L’ALUMNAT

El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei
17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.
L’article 8 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
l’Article 8, paràgraf 2 , estableix el següent:
“A fi d’estimular l’exercici efectiu de la participació dels alumnes en els centres educatius i
facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius han d’establir, en elaborar les seves
normes d’organització i funcionament, les condicions en què els seus alumnes poden exercir
aquest dret. En els termes que estableixin les administracions educatives, les decisions
col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària
obligatòria, respecte a l’assistència a classe no tenen la consideració de faltes de conducta ni
són objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i
siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.”
El marc normatiu del Departament d’Educació no parla mai de “vagues d’alumnes”. El 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, sí parla, però, de la “inassistència
col·lectiva a classe”:
“Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe
32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària
obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva
assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la
decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel
consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent
autorització dels seus pares.
32.2 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les
condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions
col·lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici
del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la
direcció del centre.
32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions
sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”
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Aquest article està actualment derogat, des del 25/8/2010, pel decret 102/2010, de 3
d'agost, d'autonomia dels centres educatius que prescriu en l’article 24.2:
“Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de
l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades
d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer
curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat
en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament
comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares,
mares o tutors, no tinguin la consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar
en quines situacions les mesures correctores s'han d'aplicar directament pel professorat i en
quins casos en correspon l'aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el
procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes
compartides d'actuació.”
Així doncs, tot i no tenir reconegut pròpiament el dret de vaga, l’alumnat sí té el dret a
expressar-se, a reunir-se, i a faltar a classe per protestes i reivindicacions justificades.
Per tant, davant les convocatòries de “vaga” per part de l’alumnat, des del centre s’entendrà
l’exercici del dret a la no assistència col·lectiva a classe, tenint en compte les següents
consideracions i condicions:
1.- L’ alumnat de cada grup farà una reunió a l’ aula per parlar sobre els motius i els aspectes
més rellevants de la convocatòria. En cas que l’ alumnat vulgui adherir-se a la vaga, es
redactarà un document on consti el motiu, la data o dates de la convocatòria, qui la convoca
i el nombre d’alumnat participant. En cap cas, però, es pot prendre una decisió global, amb
caràcter vinculant, que afecti tot l’alumnat ja que la decisió d’exercir o no els drets
reconeguts correspon únicament a cada alumne/a individualment.
2.- El document es lliurarà a les tutories 24h abans de la data de la convocatòria i les
tutories el faran arribar a secretaria. El grup que no hagi presentat aquest document
s’entendrà que no s’hi adhereixen i se’ls computarà com a falta d’assistència injustificada.
3.- L’ alumnat menor d’ edat haurà de lliurar a la tutoria el justificant del pare/mare o
tutor/a legal en el que s’ autoritza que l’ alumnat pot exercir el seu dret. L’alumnat que no
hagi justificat la seva falta d’assistència, s’entendrà que no s’hi adhereix i se’ls computarà
una no assistència com a falta injustificada. (s’adjunta model)
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4.- El professorat ha de registrar al programa de gestió la no assistència de l’alumnat.
5.- L’Institut manté el seu horari de classes i la programació de matèria, atès que hi ha
convocada una vaga d’estudiants i no de professorat.
6.- L’alumnat que no assisteixi al centre serà el responsable de recuperar els apunts, temari,
exercicis, etc. que s’ hagin desenvolupat a classe.
7.- No es realitzaran activitats avaluables aquests dies.
Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’Institut convoca o s’adhereix a alguna jornada
de vaga, prèviament les famílies rebran una comunicació on s’indicarà aquest fet i es
donaran a conèixer els serveis mínims establerts.
Per a la reflexió:
Qualsevol reducció del calendari escolar previst inicialment, suposa una alteració de la
programació, circumstància que, en darrer terme, a qui perjudica més és al mateix alumnat.
Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la vaga
s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que l’originen.
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MODEL JUSTIFICACIÓ NO ASSISTÈNCIA AL CENTRE PER DRET DE REUNIÓ (MENORS D’EDAT)

En/ na .............................................................. amb DNI........................com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a............................................., l’ autoritzo a que no assisteixi a classe els dies
............................. pel motiu..................................................., i en conseqüència allibero al centre
docent de qualsevol responsabilitat.
I perquè així consti, signo la present autorització

Signat
Pare/mare/tutor

Data :
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