I.E.S. PERE BOÏL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
3.1.4.- Dret a la vaga
1.- A partir de tercer curs d'educació secundà ria obligatò ria , en cas d'una proposta
d'inassistència a classe , se celebrarà una reunió de la Junta de Delegats-as i es redactarà
una proposta d'inassistència al centre
2.- Els motius d'inassistència al centre han de ser de proposat i recolzat per entitats
reconegudes
3.- La PROPOSTA : Serà raonada. Estarà motivada per discrepà ncies de carà cter educatiu.
Haurà de presentar-se per escrit a la direcció del centre. Serà realitzada amb una antelació
mínima de cinc dies naturals a la data prevista , indicant data , hora de celebració i actes
programats. Haurà de ser avalada , almenys , per un 5% de l'alumnat del centre
matriculat amb dret a vaga o per la majoria dels delegats/des d'aquest alumnat i ha
d'indicar els. dies previstos d'inassistència al centre
4.- La direcció del centre avaluarà si la proposta presentada compleix els requisits
establits. Una vegada verificat aquest punt serà sotmesa a la consideració de tot l'alumnat
del centre d'aquest nivell educatiu que l'aprovarà o rebutjarà en votació secreta i per
majoria absoluta , prèviament informats pels seus delegats/des
5.- Si la proposta és aprovada per l'alumnat , la direcció del centre permetrà la
inassistència a classe . Les absències de l'alumnat amb motiu del seguiment de la
convocatò ria d'inassistència al centre , no seran considerades conducta contrà ria a la
convivència del centre, no podrà ser sancionada. A l'efecte de conèixer si l'absència dels
alumnes menors d'edat, amb vista a justificar o no l'absència , es deu al seguiment o no de
la propostes d'inassistència , les famílies hauran d'emplenar un imprès de justificació .
6.- Una vegada coneguda , per part del professorat, la proposta d'inassistència , per part de
l'alumnat , no es programaran controls , exà mens en aquests dies
7.- En cas que un control , examen estiguera programat amb anterioritat a la convocatò ria
d'inassistència , l'alumnat que no secunde la vaga tindrà dret al fet que se li realitze aquesta
prova , si així ho desitja . De qualsevol forma l'alumnat absent aqueixos dies i presente un
justificant , tindrà dret a realitzar aquesta prova
8.- El professorat tindrà el dret, si així ho estima convenient , a impartir amb total
normalitat les seues classes, i seguir avant amb la seua programació didà ctica ,
independentment de l'alumnat que assistisca a classe
9.- L'alumnat de 1er i 2ó n d'ESO no tenen reconegut el seu dret a vaga. É s decisió dels
pares/mars/representat legal sumar-se 'o no a la convocatò ria i portar o no els seus fill/és
al centre, han de justificar la seua absència.
10.- L’alumnat que assistisca el Centre rebrà les seus classes amb normalitat i no
podrà abandonar el centre.
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