ORIENTACIONS PER REGULAR EL DRET A
COL·LECTIVA DE DISCREPÀNCIES DE L’ALUMNAT

LA

MANIFESTACIÓ

D’acord amb la normativa vigent, l’alumnat, a partir de 3r curs
d’ESO, es pot acollir al dret a la manifestació col·lectiva de
discrepàncies sempre i quan s’ajusti al procediment següent:
a) Han de presentar la proposta alumnes que cursin tercer o
quart curs d’educació secundària obligatòria o alumnes de
batxillerat, formació professional o ensenyaments de règim
especial.
b) La proposta ha d’estar motivada en discrepàncies respecte de
decisions de caràcter educatiu.
c) La junta de delegats ha de presentar la proposta per escrit
davant la direcció del centre.
d) La proposta s’ha de presentar amb una antelació mínima de deu
dies respecte de la data prevista i ha d’incloure la data i, si
escau, els actes programats i l’hora en què s’hagin de dur a
terme.
e) Han d’avalar la proposta, com a mínim, el cinc per cent dels
alumnes del centre matriculats en un determinat ensenyament o la
majoria absoluta dels delegats dels alumnes d’aquest nivell.
La direcció del centre ha de comprovar si la proposta presentada
compleix els requisits esmentats. Una vegada comprovat, la
proposta ha de ser sotmesa a la consideració dels alumnes del
corresponent nivell o tipus d’ensenyament a què es refereix la
lletra a) d’aquest apartat, que prèviament n’han d’haver estat
informats a través dels seus delegats i que l’han d’aprovar o
rebutjar en votació secreta i per majoria absoluta. Si els
alumnes aproven la proposta, la direcció del centre ha de
permetre la inassistència a classe.
El professorat posarà falta d’assistència no justificada (FANJ)
al GestIB; per tal que aquesta falta consti al GestIB com a
justificada (FAJ) l’alumnat menor d’edat haurà de lliurar al seu
tutor/a la notificació adjunta signada pels seus responsables
legals conforme que n’estan assabentats i l’autoritzen, per tal
que aquestes faltes no computin com a faltes de conducta ni
siguin objecte de sanció (inclòs protocol d’absentisme).
L’alumnat major d’edat també haurà de lliurar al seu tutor/a la
notificació
d’haver
exercit
el
dret
a
la
manifestació
col·lectiva de discrepàncies, per tal que aquestes faltes
constin com a justificades (FAJ) i no computin per a la pèrdua
del dret d’avaluació contínua i/o pèrdua del dret de matrícula.
Posteriorment, el consell escolar del centre ha de fer una
avaluació del desenvolupament del procés, ha de verificar que
s’han complit els requisits exigits i, si no és així, ha de
prendre les mesures correctores que corresponguin.
El director/a ha de garantir el dret de romandre al centre dels
alumnes que no secundin la decisió d’inassistència a classe.

Fonaments de dret
- LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de
4-5-2006.) Disposició final primera. Modificació de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació.
- Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els
drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als
centres docents no universitaris (Article 14)

TAULA RESUM DEL PROCÉS PER EXERCIR EL DRET A
MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA DE DISCREPÀNCIES DE L’ALUMNAT
1r

ACCIÓ
PROPOSTA*

2n

DIRECCIÓ CENTRE

3r

APROVAR /REBUTJAR

4t

DIRECCIÓ CENTRE

5è

NOTIFICACIÓ ALS
TUTORS/ES

6è

CONSELL ESCOLAR

CONTINGUT
5% de l’alumnat d’un grup
o nivell educatiu, o la
majoria absoluta dels
delegats dels alumnes d’un
nivell, o de la junta de
delegats per a tots els
nivells
Comprovar si la proposta
presentada compleix els
requisits
Grup o nivell educatiu en
votació secreta i per
majoria absoluta
Si s’aprova la proposta s’ha
de permetre la
inassistència a classe
L’alumnat haurà de
comunicar al tutor/a la seva
inassistència amb l’imprès
corresponent
avaluació del procés

LA

RESPONSABLE
Delegat/ada

Director/a
Tutor/a
Director/a
Alumnat

President/a

(*) La presentació de la proposta s’ha de fer 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

NOTIFICACIÓ DELS PARES, MARES O RESPONSABLES LEGALS DE
L’ALUMNAT MENOR D’EDAT QUE EXERCEIX EL DRET A LA
MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA DE DISCREPÀNCIES de 3r i 4t ESO,
Batxillerat, PQPI, Mòduls Voluntaris, CFGM i CFGS
El
Sr./
la
Sra.
___________________________________________________________
Pare/mare/tutor/a
de
l’alumne_____________________________________________
del curs __________ NOTIFICA al seu tutor/a que estic
assabentat i autoritzo el meu fill/a a exercir el seu dret
a la manifestació col·lectiva de discrepàncies i per tant
no assistirà/no ha assistit a les activitats lectives del
dia____ de ____________ de 201__.
_______________, _____ de _______________ de 201__
Signatura del pare/mare/tutor/a:

NOTIFICACIÓ DE L’ALUMNAT MAJOR D’EDAT QUE EXERCEIX EL DRET
A
LA
MANIFESTACIÓ
COL·LECTIVA
DE
DISCREPÀNCIES
de
Batxillerat, PQPI, Mòduls Voluntaris, CFGM i CFGS
L’alumne/a
______________________________________________________,
major d’edat, del curs________________ NOTIFICA al seu
tutor/a que exerceix el meu dret a la manifestació
col·lectiva de discrepàncies i per tant no assistiré/no he
assistit a les activitats lectives del dia _______ de
_________________ de 201__.
_________________, _____ de _____________ de 201__
Signatura de l’alumne/a:

