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Centre

Centre: Modificació del protocol sobre VAGUES ALUMNAT
Enviada per vgrau el 25/Nov/2019 - 09:03

El dimecres dia 20 de novembre de 2019, el Claustre i el Consell Escolar van aprovar una modificació que afecta
al protocol que ha de seguir l’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, en el cas de voler adherir-se una
convocatòria de vaga feta per algun dels sindicats d’estudiants.
La proposta presentada recull les demandes fetes per l’alumnat i adequa les NOFC a la normativa actual.
En particular, a partir de la seva aprovació, tot l’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, haurà de presentar
el full de comunicat de vaga amb prou antelació a la direcció del centre, però mai el dia anterior a la vaga. Aquest
comunicat es podrà baixar del web del centre a INFORMACIONS \ DOCUMENTS \ NOFC. Un cop passada la
vaga, hauran de portar les justificacions signades per la família als seus tutors i tutores. En aquest sentit, s’ha fet
un model específic per fer aquesta justificació que l’alumnat haurà de baixar del web del centre
a INFORMACIONS \ DOCUMENTS \ NOFC. Aquest model recull tota la informació necessària per a una correcta
justificació per part de la família.
Des del centre, es valora molt positivament la manera com l’alumnat ha fet arribar les seves propostes i la seva
capacitat per trobar un equilibri entre el que es voldria i el que és possible dur a terme.
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Adjuntem el nou redactat de l’apartat 4.5 de les NOFC actualitzades:

4.5.- FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE PER DECISIÓ COL·LECTIVA DE
L’ALUMNAT (VAGA D’ALUMNAT)
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DACE), Art. 24.2 (Decisions sobre
l’assistència a classe):

“Les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar 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, en exercici del dret de reunió no tinguin la consideració de falta, sempre que prèviament hagin estat
comunicades a la direcció del centre pel consell de delegats i delegades i sempre que es disposi de la
corresponent autorització dels pares, mares o tutors legals. Les mateixes normes han de determinar en quines
situacions les mesures correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon
l’aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és
possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d’actuació.”

Per tal de regular el dret de vaga de l’alumnat que va de 3r d’ESO fins al 2n de Batxillerat, l’alumnat del centre
disposa del model: “Comunicat alumnat que fa vaga”.

En aquest comunicat cal indicar-hi entre altres: el curs/grup, el nom del delegat/da i la signatura, la data de
lliurament del mateix, la descripció de la vaga i el llistat dels noms i cognoms de l’alumnat que farà vaga tot
indicant-ne el dia o dies de vaga.

Els delegats/des de grup han de lliurar aquest model complimentat a la direcció, amb prou antelació per a
l’adequada organització del centre i sempre abans del dia d’inici de la vaga.

En el cas de complir tots els requisits, l’alumnat rebrà una còpia de l’autorització, amb la data i la signatura de la
direcció. En cas contrari, s’entendrà que la vaga no està autoritzada.

Després de la vaga, l’alumnat haurà de portar el justificant d’assistència per motiu de VAGA amb l’autorització
signada per la família o tutors/es legals (o la documentació que es determini en cada moment).

Per a l’alumnat que prèviament hagi comunicat a la direcció pels mitjans establerts la seva participació a una
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manifestació, “vaga” o altres fets que impliquin la NO assistència a classe, i dugui l’autorització de la família o
tutors/es legals, la seva absència no tindrà la consideració de falta. En cas contrari, li constaran tantes faltes
d’assistència com hores hagi faltat aquell dia.
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