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INFORMACIÓ SOBRE EL DRET D’EXERCICI DE VAGA DE L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA. 

Les dues normatives que regulen aquest dret de l’alumnat són: 

- Normativa del Departament d’Ensenyament: Decret  279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i 

deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris 

de Catalunya, i Decret 102/2010 d’autonomia de centres. 

- Normativa interna de l’Institut de Cervelló: Normes d’Organització i Funcionament de 

Centre i Convivència (NOFCC). 

Normativa del Departament d’Ensenyament 

El marc normatiu del Departament d’Ensenyament  no parla mai de “vagues d’alumnes”. El dret 

constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors ( Reial Decret llei 17/1977), però no 

per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.  En el seu lloc, el decret 279/2006, de 4 de juliol, 

sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 

universitaris de Catalunya, parla de la “inassistència col·lectiva a classe”, i ho fa prescrivint el 

següent: 

“Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe  

32.1  El consell escolar pot 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, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui 
resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i 
delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.  

32.3  Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre 
l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.” 

I, més recentment, el decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2: 

2. Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de 
l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades 
d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, 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 i prèviament comunicades a la 
direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no 
tinguin la consideració de falta.  



Normativa interna de l’Institut de Cervelló (NOFCC) 
Les NOFCC de l’Institut de Cervelló aprovades pel Consell Escolar el 22 de febrer de 2012 i 

revisadesen consell escolar de 29 de setembre de 2015, estableixen en el punt 3.2.5 del Capítol 3 

Organització de l’alumnat el següent: 

3.2.5 Dret a vaga 
“El dret a falta d’assistència col·lectiva queda reglamentat de la manera següent: 
A partir de tercer d’ ESO l’alumnat té dret a vaga sempre que acompleixi les següents condicions: 

� Que la vaga sigui convocada per un sindicat d’estudiants o una organització reconeguda. 
� Que es constitueixi un comitè de vaga format per dos alumnes interlocutors amb la direcció 

i la resta de representants de l’alumnat. 
� Que el comitè, amb el coneixement de la direcció, informi l’alumnat de la convocatòria i de 

les reivindicacions i reculli les signatures dels qui s’hi adhereixin. 
� Que la convocatòria sigui comunicada a la direcció amb 72 hores d’antelació i per escrit. 

En aquest escrit hi ha de constar el dia i hores de la vaga, els actes previstos, els motius 
de la vaga i el nombre d’alumnat que s’hi adhereix. 

� L’alumnat de primer cicle d’ ESO  (1r  i 2n d’ESO) no pot fer  vaga.” 

 

En conclusió, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO ha de seguir el procediment explicat a les NOFFC i no 

tindrà falta injustificada si presenta la corresponent  autorització dels tutors legals (el model 

d’autorització és a disposició de l’alumnat a la consergeria del centre). Mentre que l’alumnat de 1r 

i 2n queden exclosos d’aquest procediment. 

 
Direcció Institut de Cervelló. 

Cervelló, 26 de setembre de 2017. 

 
 
 
 


