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ABSÈNCIA DE L’ALUMNAT EN CAS DE CONVOCATÒRIA DE VAGA

El dret a decidir sobre l’assistència a classe de l’alumnat no universitari  es recull  en el

Decret 279/2006  “Drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres

educatius no universitaris a Catalunya”:

El procediment per portar a terme una convocatòria de vaga de l’alumnat és el següent:

 El dret de fer vaga és de caràcter individual, per tant, és responsabilitat única de

l’estudiant que decideix exercir el seu dret a manifestar-se.

 És responsabilitat de l’alumnat assabentar-se de les convocatòries de les vagues

estudiantils i l’institut no té cap obligació en la seva difusió.

 Una vaga no ha de tenir la consideració d’un dia de festa, la decisió de realitzar-la

s’ha de prendre de forma responsable, coneixent els motius, les finalitats, i, sobre

tot, discutir la seva conveniència. Per tant, és important llegir la convocatòria, saber

què diu, i conèixer quines organitzacions o col·lectius són els que la proposen.

 La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l'alumnat. Una convocatòria de vaga no

implica necessàriament l'obligació d'haver-la de fer; la vaga és un dret que, com tots,

s'ha d'exercir  amb responsabilitat  tot  valorant  la  força i  el  pes de les raons que

l'originen.

 Respecte  l’afectació  de  les  classes  en  relació  a  la  vaga  d’estudiants,  l’institut

continuarà les classes amb normalitat, tenint en compte el fet de no posar exàmens

en el temps de durada de la vaga. 

 El Centre atendrà i garantirà el normal desenvolupament de les classes a l’alumnat

que no desitgi secundar la vaga.
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 Cada nivell educatiu del centre tindrà una consideració diferent pel que fa a la seva

participació davant una convocatòria de vaga del sector alumnat:

- L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot participar en cap manifestació ni en cap

vaga atès que la normativa actual no els ho permet; per tant, aquests alumnes

tindran classe amb normalitat.

- L’alumnat de 3r i  4t  d’ESO podrà exercir el  seu dret a vaga,  sempre que

portin  una  justificació  de  participació  de  la  vaga  signada  pels

pares/mares a posteriori.

- L’alumnat de batxillerat  i  cicles formatius podrà exercir  el  seu dret a vaga,

sempre que portin  una justificació de participació de la  vaga signada

pels pares/mares a posteriori (menors d’edat) o una justificació personal

(majors d’edat).

 DURANT  L'EXERCICI  DE  DRET  DE  VAGA  ÉS  RESPONSABILITAT  DELS  PARES  I

MARES ALLÒ QUE FACIN ELS SEUS FILLS/ES. EL PROFESSORAT I LA DIRECCIÓ DEL

CENTRE  NO  TENEN  CAP  RESPONSABILITAT  NI  CIVIL  NI  PENAL  EN  EL  CAS

D’ABSÈNCIA DE L’ALUMNAT.
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