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PROTOCOL DE VAGA 

 
 
1. A partir de 3r d’ESO, l’alumnat es pot acollir al dret a la manifestació col·lectiva de 
discrepàncies i així justificar les faltes d’assistència,  sempre i quan s’ajusti al procediment 
següent: 

 A proposta de qualsevol grup d’alumnes (des de 3r d’ESO a 2n de Batx), 
podran sol·licitar, com a mínim deu dies lectius abans de la convocatòria de 
vaga, permís a la direcció del centre per fer una reunió de delegats. 

 

 A la reunió de delegats, s’exposarà la informació rebuda i decidiran una 
proposta sobre la convocatòria. 

 Els grups-classe debatran i decidiran, si volen en votació secreta, si secunden 
o no la vaga. Han d’avalar la proposta com a mínim, el 5% dels alumnes del 
centre matriculats o la majoria absoluta dels delegats,. 

 D’aquestes reunions per cursos, el delegat, n’aixeca acta ( veure annex 1), 
indicant els volts que hi ha a favor de cada postura i les abstencions. 

 La Junta de Delegats, d’acord amb les dades, decidirà sobre la convocatòria 
de vaga. Es comunicaran els acords presos a la Direcció del centre amb una 
antelació mínima de 48 hores. 

 En aquest cas, els pares o tutors legals notificaran al tutor, segons el justificant 
del faltes del centre, el seu coneixement sobre el dret de vaga dels seus fills i 
les faltes quedaran justificades. 

2. En cas no secundar la vaga seguint les passes descrites en el punt 1, el centre no donarà 
permís per sortir del centre a cap alumne per aquest motiu. 

3. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no es poden acollir al dret de manifestació i, per tant, tenen 
l’obligació d’assistir a les activitats del centre. 

 

 

 

 



ANNEX 1 

 

 
IES MADINA MAYURQA 

 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP/: _________ (Indicar curs i grup) 

Data:    Horari:    Lloc:  

 

Ordre del dia 

1. Acollir-se al dret de manifestació colectiva i secundar o no la vaga proposada pel grup                             
pel dia     

2.                        

 

Desenvolupament de la sessió i acords 

 

Vots a favor:  

Vots en contra 

 

Resolució  

El grup/ classe ha decidit per majoria absoluta :  

 
 
Palma  a ,                          de                         201 
 
 
 
 
 
 
Signat:................................    Signat:................................... 

Delegat/da       Subdelegat/da 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANNEX 2 

 
 
 
 
 TAULA RESUM DEL PROCÉS PER EXERCIR EL DRET A LA MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA DE 

DISCREPÀNCIES DE L’ALUMNAT 

 

 ACCIÓ CONTINGUT RESPONSABLE  

1r  PROPOSTA El 5% de l’alumnat d’un grup o nivell 
educatiu. 

Delegat/ada 

 La majoria absoluta dels delegats dels 
alumnes  d’un nivell (o de la junta de 
delegats per a tots els nivells). 

2n  DIRECCIÓ 
CENTRE 

comprovar si la proposta presentada 
compleix els requisits. 

Director/a 

3r APROVAR 
REBUTJAR  

L’alumnat grup o nivell educatiu en votació 
secreta i per majoria absoluta. 

Tutor/a 

4t DIRECCIÓ 
CENTRE  

Si s’aprova la proposta s’ha de permetre la 
inassistència a classe 

Director/a 

5è NOTIFICACIÓ 
ALS 
TUTORS/ES  

L’alumnat haurà de comunicar al tutor/a la 
seva inassistència 

Alumnat 

6è CONSELL 
ESCOLAR 

Avaluació del procés President/a 

 

 
 Presentació de la proposta: per escrit i amb una antelació mínima de 10 dies hàbils 

respecte de la data prevista (Són tots aquells excepte els diumenges i festius (estatals i/o 

autonòmics))  
Majoria absoluta: la meitat més 1 

 
    
    
 

 


