
1.5  Exercici del dret a vaga per part de l’alumnat 

En cas de vaga dels alumnes del segon cicle de la ESO i estudis post obligatoris cal notificar-

ho a la direcció del centre amb un mínim de 48 hores.  Els alumnes de segon cicle d’ESO 

només podran faltar al centre el temps necessari per anar a la convocatòria de manifestació o 

reunió. No podran sortir del centre sense l’acompanyament dels pares o tutors legals. 

La normativa de centre fixa les següents condicions per a exercir aquest dret: 

• Que es faci un debat i s’expliquin els motius de la vaga. (Cal estar ben informats de la 

convocatòria: Qui convoca? Quan? Per a quin o quins motius?) 

• Que hi hagi una votació per grups classe on la majoria accepti fer vaga. Que es 

notifiqui l’acord a l’equip directiu del centre amb 48h. d’antelació. Aquesta notificació, 

per tal que quedi constància de que es respecta aquest termini mínim, es farà 

mitjançant la presentació del corresponent escrit per part del delegat/da de grup per 

tal que sigui segellat i datat a la secretaria del centre.  

• Aquest es lliurarà a les caps d’estudi que ho posaran en coneixement dels tutors o 

tutores corresponents. (Existeix un document específic a la intranet del centre). Que, 

en cas que el grup classe decideixi portar-la endavant, l’alumne menor d’edat cal que 

presenti el justificant amb la signatura dels pares per tal que estiguin assabentats 

(existeix un document específic a la intranet del centre). El justificant els recull el 

tutor/a. Posteriorment justificarà les faltes mitjançant la intranet del centre.  

• Que el alumnes que no fan vaga  assisteixen al centre on les classes es 

desenvoluparan en normalitat. Que en cas que hi hagués programada una activitat 

prèvia a la convocatòria (exàmens, sortides, etc.) quedarà a criteri del professor/a 

responsable l’ajornament o no d’aquesta activitat. 

• Que per tot l’alumnat del centre que decideixi fer vaga, la mateixa tindrà la 

consideració de falta justificada.  

• En cas de l’alumnat de CCFF i CAS, pels que no hi ha distinció de faltes justificades i no 

justificades, serà falta d’assistència. Tindrà consideració especial en cas que sigui 

causa d’arribar al 20%. En aquests casos l’equip docent, amb conformitat de Cap 

d’estudis, podrà establir una excepcionalitat.   

Extret: Capítol 1.7 del Títol 7 de les NOFC “Normes d’organtizació i Funcionament de centre” 


