PROCEDIMENT A SEGUIR PER EXERCIR EL
DRET A LA MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA DE
DISCREPÁNCIES DE L'ALUMNAT

A fi de coordinar i canalitzar adequadament la participació de l’alumnat a
l’institut, el seu dret de reunió i l’organització de mesures d’inassistència a
classe per motius justificats, es concreta el procediment a seguir.
Base Normativa:
S’ha de complir el que regula el 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 sostinguts amb fons públics
de les II/es Balears.
A l'article 14 diu:
Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies
1. Els alumnes tenen dret a manifestar les seves discrepàncies respecte de
les decisions educatives que els afectin. Quan la discrepància tengui caràcter
col·lectiu, aquesta s'ha d'exposar a través dels representants dels alumnes
en la forma que determini el reglament d'organització i [funcionament
del centre.
2. En el cas que la discrepància a que es refereix l'apartat anterior es
concreti en una proposta d’inassistència a classe, aquesta no es considerarà
com a conducta contraria a les normes de convivència sempre que s'ajusti
al procediment següent:
a) Han de presentar la proposta alumnes que cursin tercer o quart curs d’educació
secundaria obligatòria o alumnes de batxillerat, formació professional o
ensenyaments de regim 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 s'escau, els actes
programats i l'hora en que s’hagin de dura 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.
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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 que 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. 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.
3. El director ha de garantir el dret de romandre al centre dels alumnes que
no secundin la decisió d’inassistència a classe.

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

ACCIÓ

1r

2n
3r
4t
5è
6è

CONTINGUT
RESPONSABLE
5% de l’alumnat d’un grup o nivell educatiu
Delegat/ada
la majoria absoluta dels delegats dels alumnes
PROPOSTA
d’un nivell (o de la junta de delegats per
a tots els nivells)
comprovar si la proposta presentada
Director/a
DIRECCIÓ CENTRE
compleix els requisits
alumnat grup o nivell educatiu en votació
Tutor/a
APROVAR
secreta i per majoria absoluta
REBUTJAR
si s’aprova la proposta s’ha de permetre la
Director/a
DIRECCIÓ CENTRE inassistència a classe
Alumnat
NOTIFICACIÓ ALS l’alumnat haurà de comunicar al tutor/a la
TUTORS/ES seva inassistència
avaluació del procés
President/a
CONSELL ESCOLAR

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
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