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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES SOBRE LES DECISIONS COL·LECTIVES DE
NO ASSISTÈNCIA A CLASSE
Estimats pares/mares/tutors/as legals:
Els sindicats d'estudiants convoquen, a vegades, jornades de vagues o manifestacions per a
mobilitzar a l'alumnat dels instituts. Perquè vostès estan informats i coneguin la normativa que
s'aplica en aquests casos, els detallem el protocol que s'aplica en el Centre durant aquestes
jornades.
La normativa en vigor està recollida en l'article 34 del DECRET 39/2008, de 4 d'abril, del Consell,
sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els
drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i
serveis. DOCV Núm. 5738 (09-04-2008) i modificat per la Sentència del Tribunal Suprem de 18 de
desembre de 2014,
Article 34. Decisions col·lectives d'inassistència a classe
•

•
•
•
•

De conformitat amb en l'article 8 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del
Dret a l'Educació, segons la redacció donada per la disposició final primera de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, les decisions col·lectives adoptades pels
alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'Educació Secundària Obligatòria,
respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni
seran objecte de sanció quan aquestes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i
siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.
Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les quals es refereix l'apartat anterior,
hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes, de conformitat amb l'article 1.2 de la Llei
orgànica 9/1983, de 15 de juliol, Reguladora del Dret de Reunió.
En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el
centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els
termes previstos en la legislació vigent.
Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de reunió, que
impliquen la inassistència a classe, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb
una antelació mínima de cinc dies naturals.
Els centres docents comunicaran als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter previ, les
decisions col·lectives adoptades pels alumnes o les alumnes respecte a l'exercici del dret
de reunió.

Per Sentència 900/2012 del TSJ, referendada en cassació per la Sentència 5389/2014 del TSJ,
queden sense efectes els següents apartats de Decret 39/2008:
• Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels alumnes hauran de
disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en cas que
siguen menors d’edat.
•

L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna per a no assistir a
classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de la seua
actuació, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones.

•

L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà de formalitzar-se
conforme al model establert en l’annex II del Decret 39/2008 sobre la convivència en els
Centres docents no universitaris, de 4 d’abril del Consell de la Generalitat Valenciana.
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ QUAN L'ALUMNAT SOL·LICITA EL DRET
D'INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA A CLASSE
Se seguirà la normativa establida, que com diu la llei, és d'obligat compliment per a tots/as, per als
pares, mares o tutors legals, per a l'alumnat i per al centre.
1. En cas que l'alumnat sol·licite la no assistència a classe, per exemple en cas de vagues o
manifestacions haurà de seguir les següents consideracions:
• Només és aplicable la normativa a alumnat de 3r d'ESO d'ara endavant (els grups
de 1r i 2n d'ESO no estan convocats a les vagues).
• Amb una antelació d'almenys 5 dies l'alumnat presentarà a la direcció del centre, un
escrit en el qual comuniquen aquesta situació, detallant els motius, la data i durada
de la jornada. En el cas que la jornada d'inassistència a classe siga convocada en un
període de diversos dies consecutius només serà necessària la presentació d'un
document on s'indiquen tots els dies de convocatòria però en el cas que aquestes
convocatòries no siguen en dies consecutius s'ha de presentar un escrit per a
cada dia en què se sol·licite la no assistència a classe.
• Aquest escrit ha d'anar acompanyat d’almenys 21 signatures i núm. de DNI
d'alumnes/as del centre.
2. S'entén que si l'alumnat no compleix el que indica la normativa i no presenta correctament la
sol·licitud, no pot exercir aquest dret i podrà ser objecte de sanció la no assistència a classe.
3. L'alumnat que haja vingut al centre en una d'aquestes jornades, ja no podrà eixir si no ha
portat l'autorització dels seus pare, mare o tutors legals i no s'admetran autoritzacions
telefòniques.
4. La falta d'assitència a classe ha de justificar-se degudament al tutor/a després de la de vaga.
5. L'alumnat que no vulga participar en aquestes convocatòries, tindrà dret a assistir a les
seues classes amb normalitat.
Esperem que aquesta informació els siga d'utilitat.

La direcció

