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ANA GARCÍA ALVITE, amb DNI 48287692C, Directora de l’IES Enric Valor de
Castalla (Alacant), amb codi de centre nº 03013157
EXPOSA:
Davant la convocatòria de vaga per part dels sindicats d'estudiants per al dia 27 de
setembre de 2019, havent rebut la comunicació d'almenys 20 alumnes del centre de la
intenció d'exercir el seu dret a reunió per aquest dia, i tenint en compte el DECRET
39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares,
tutors, professorat i personal d'administració i serveis, i la Sentència del Tribunal Suprem
de 18 de desembre de 2014, que deixa sense efecte els apartats 2, 4 i 5 de l'article 34 de
l'esmentat decret, "decisions col·lectives d'inassistència a classe ", s'informa:
• Les decisions col·lectives de l'alumnat d'exercir el seu dret de reunió que impliquen
la inassistència a classe, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes i hauran
de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de cinc dies
naturals.
• A partir de 3r d'ESO els alumnes poden adherir-se a la vaga sense necessitat
d'autorització paterna. Els alumnes de 1r i 2n d'ESO no tenen dret a decidir si fan la
vaga.
• L'alumnat que assistixca a classe aquest dia té dret a rebre la seua classe amb
normalitat i els menors d'edat que acudeixin al centre aquest dia no podran
abandonar el mateix fins que finalitze la jornada escolar.
El que s’exposa per a que sorgisca els efectes necessaris.
A Castalla a 25 de setembre de 2019.
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