
 

INSTITUT BELLULLA CANOVELLES 

 

 

NORMATIVA SOBRE EL DRET DE VAGA DELS ALUMNES  

• Exercir el dret de vaga demana poder organitzar el Centre (horaris, guàrdies, classes...). Per               
això és imprescindible convocar-la amb suficient antelació (Recomanem que es comenci una            
setmana abans). 

• D'acord amb les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre) els alumnes de              
primer i segon  d'ESO no tenen contemplat el dret de vaga.  

• Els pares dels alumnes de tercer, quart d'ESO i batxillerat, 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. Comunicar a l’equip directiu que  es volen reunir.  

2. Reunió del Consell de Delegats (format pels delegats de les classes i els              
representants al consell escolar) on s'exposarà la informació rebuda dels sindicats i on             
decidiran si s’afegeixen a la convocatòria de vaga. En aquest cas ho notifiquen a              
l’equip directiu. Cal omplir el primer full de l’acta del Consell de Delegats amb els               
acords per fer arribar al grup-classe. 

3. Debat i votació secreta en cada un dels grups classe, preferentment en sessió de               
tutoria. Cal omplir la graella de l’Acta del Consell de Delegats amb el nombre de               
alumnes de cada grup-classe que s’adhereixen a la vaga. 

4. Es tornen a reunir els delegats per posar en comú els debats de les tutories i acabar                  
d’omplir l’acta. 

5. Fer arribar l’Acta de la reunió del Consell de Delegats amb una antelació de 48                
hores a l’equip directiu. 

6. Lliurament de les autoritzacions de no assistència a classe degudament signades pel             
pare/mare o tutor/a legal el dia abans de la vaga a direcció. El model d’autorització               
estarà disponible a Consergeria i a la pàgina Web. 

• Durant l'exercici de dret de vaga és responsabilitat dels pares el que facin els seus fills. El                  
professorat i l’equip directiu del centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas de                  
no assistència d'un alumne.  

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

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 


