Per garantir que el dret a vaga dels alumnes es realitzi de forma correcta se
seguirà el següent protocol:

a) Els alumnes de primer cicle de l'ESO, d'acord amb la llei, no poden
acollir- se al dret a vaga
b) La resta de l'alumnat podrà participar en les vagues convocades pels
sindicats corresponents sempre que comuniquin la seva decisió de
participar en la vaga amb 72H d'antelació i disposin de l'autorització
per escrit dels seus pares o tutors legals.
c) Cada grup-classe que pretengui participar en una vaga haurà de realitzar
un escrit indicant el sindicat que convoca la vaga, el motiu de la mateixa
i la relació d'alumnes del grup que sol·licita acollir-se a la vaga fent
constar noms, cognoms i signatures. Aquest escrit haurà de ser lliurat al
Cap d'estudis amb una antelació mai inferior a 48 Hores de la
convocatòria de la vaga. En el cas de no complir-se aquest requisit la
vaga no serà autoritzada.
d) El cap d'estudis lliurarà de forma immediata al grup que ho sol·licita, el
document on els pares, si així ho estimen convenient, podran autoritzar
als seus fills a participar en la jornada de vaga. El document
d'autorització paterna haurà de ser lliurat a consergeria amb
anterioritat a la vaga
e) Si l'alumne no lliura el document amb anterioritat a la celebració de la
vaga, la seva falta d’assistència a classe serà considerada com una falta
no justificada i per tant el centre adoptarà les mesures corresponents
d'acord amb el NOFC.
f) Les faltes d'assistència dels alumnes que han seguit correctament aquest
protocol passaran a ser faltes d'assistència justificades i per tant exemptes
de qualsevol tipus de mesures disciplinàries.
g) En qualsevol cas el centre comunicarà als pares la relació d'alumnes
que no han vingut a classe.
h) Els professors poden donar per impartida la matèria corresponent
a aquest dia i no canviar els exàmens que coincideixin amb la
vaga, sempre que el dia en què es comuniqui l'examen als
alumnes sigui anterior a la publicació de la data de la vaga.

