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COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ – VAGA D’ALUMNES OCTUBRE 2012 
 
 
Benvolguts/des  mares i pares: 
 
 
alguns sindicats d’estudiants han convocat tres dies de vaga pels propers dies 16, 17 i 18 
d’octubre en protesta per les retallades, increments de les taxes universitàries i als CFGS, 
CAS i CAM, propers canvis en els currículums i introducció de revàlides  a l’ensenyament 
secundari. 
 
En principi, l’alumnat de secundària no té reconegut el dret de vaga, però el Decret 
d’Autonomia de Centres preveu que “a partir del tercer curs de l’educació secundària 
obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva 
assistència a classe, … no tinguin la consideració de falta”.  
 
Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre(NOIFC), preveuen que l’alumnat hagi 
de presentar a la direcció la decisió presa  en el model establert pel Centre, amb un mínim 
de 48 hores d’antel·lació i amb el 80% de vots favorables. A  3r i 4t d’ESO el termini és de 
72 hores i, a més, cal l’autorització per escrit dels pares/mares/tutors, també en el model 
establert pel Centre. La no assistència a classe per part de l’alumnat que no tingui 
l’autorització dels pares/tutors es considerarà una falta injustificada. 
 
En aquests moments tots els grups que han presentat l’acord ho han fet en temps i forma i, 
per tant, la no assistència al Centre durants aquests dies no es considerarà falta. 
Concretament es tracta dels grups de 4t. d’ESO, Projecte singular i postobligatòria, excepte 
1r. de batxillerat. El grup 3ESOD ha presentat acord per adherir-s'hi només el proper dia 18. 
 
La resta de grups de 3ESO i els de 1r. de batxillerat no ha presentat cap sol·licitud per a 
aquests dies i, per tant, hauran d’assistir amb normalitat al Centre. 
 
Tot i tractar-se d’una decisió col·lectiva, l’adhesió a la convocatòria per part de l’alumnat 
sempre és individual. Per tant, el Centre estarà obert amb l’horari i activitats lectives 
habituals per a tot aquell alumnat que no desitgi adherir-s’hi, encara que no s’avançarà 
matèria. 
 
L’alumnat de 1r. i 2n. d’ESO no té reconegut en cap cas el dret a prendre decisions 
col·lectives de no assistència a classe.  
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