PROTOCOL D´ACTUACIÓ FRONT A VAGUES
El Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya és qui regula les decisions
col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb l’assistència a classe quan aquesta
decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de reunió (vaga), i sempre que hagi estat
prèviament comunicada a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització
dels mares/pares/tutors/es legals.
Com a mesures que concreten el que s’ha dit en aquest Decret, el nostre Centre ha
determinat un protocol d’actuació:

1. El delegat/delegada i/o el subdelegat/da informaran a la classe perquè puguin
reflexionar sobre els motius de la vaga, considerant aquesta com un recurs
excepcional.

En cap cas poden prendre una decisió global amb caràcter vinculant que afecti a la
resta de companys/es, ja que la decisió d’exercir, o no, els drets reconeguts
corresponen únicament a cada alumne/a individualment.

Cal tenir present que la no assistència a les classes comporta un perjudici acadèmic
evident per a l’alumnat. Per aquest motiu, cal que els/les alumnes siguin capaços de
fer servir el recurs de la vaga de manera puntual i amb una reflexió prèvia sobre
l’assumpte.
2. L’alumnat de cada grup mantindrà una reunió en la seva aula de referència, on
el delegat/delegada marcarà en el full d’adhesió els noms de tots/es aquells/es
alumnes que, en principi, vagin a exercir el seu dret a no assistir a classe. Tots/es
aquells/es que, per alguna raó, prefereixin no anunciar la seva intenció d’acollir-se
als drets reconeguts en el Decret que regula el dret a la vaga estaran en el seu dret de
no fer-ho.

Caldrà mantenir al tutor/a informat dels passos que es duguin a terme.

3. Les propostes de vaga es lliuraran a la Direcció del Centre amb una antelació
d’almenys 48 hores al començament de la jornada d’inassistència. Serà la direcció
del centre qui autoritzarà la convocatòria.
Caldrà lliurar tant el full d’adhesió a la vaga com un altre document amb la
justificació d’aquesta.

4. A efectes de conèixer si el motiu de l´absència a classe aquest dia es deu al
seguiment o no de la proposta d’inassistència, i amb la intenció de justificar o no
l´absència, les famílies de l’alumnat hauran de comunicar-ho mitjançant la
plataforma Educamos.
Els/les alumnes que no hagin justificat la seva falta d’assistència abans de l’inici de
la vaga, entendrem que no s’adhereixen a aquesta i se’ls computarà la no assistència
com a falta injustificada.

5. Una vegada coneguda, per part del professorat, la convocatòria d’una proposta
d’inassistència per part de l’alumnat no es programaran activitats d’avaluacions en
aquests dies.
En cas que un examen o qualsevol altra activitat d’avaluació hagi estat
establert/a amb anterioritat a la convocatòria de vaga, aquest/a es mantindrà.

6. En qualsevol cas, el professorat impartirà les seves classes amb total normalitat,
i continuarà amb la seva programació didàctica.

7. En aquestes jornades, cal que les famílies tinguin clar que el Centre segueix el seu
horari habitual i que els/les alumnes són atesos, encara que el nombre sigui reduït.
A la pràctica, el professorat procurarà adaptar-se a les circumstàncies del cas i a les
necessitats de l’alumnat (nombre d’alumnes, exigències del programa, exàmens…).

