“VAGA” DE L’ALUMNAT
Segons el Decret 266/1997 art. 25.5, correspon al Consell Escolar regular la justificació o
sanció, per raons generals i comunicades prèviament pel consell de delegats, de la
inassistència de l’alumnat d’ESO al centre.
Reunit el Consell Escolar a Canet de Mar es decideix:
1. L’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO haurà d’assistir al centre en tots els casos. Les
famílies podran determinar les excepcions que calgui sempre que les justifiquin
24 hores abans que succeeixin. Per tant, es faran les activitats acadèmiques
previstes.
2. L’alumnat de 4t d’ESO podrà sol·licitar a Direcció l’autorització d’inassistència
al centre sempre que ho comuniqui i justifiqui de manera col·lectiva, grup per
grup, 48 hores abans. També caldrà adjuntar a la sol·licitud la conformitat de
les famílies.

3. En cas d’inassistència col·lectiva a classe (que no al centre), l’alumnat de 3r i 4t,
per mitjà dels delegats, ho haurà de sol·licitar i justificar a Direcció 48 hores
abans. Conjuntament, es decidiran les activitats alternatives. L’alumnat de 1r i 2n
haurà d’assistir a classe.
Segons l’article 25.6 en els Batxillerats correspon a la normativa d’organització interna del
centre establir la justificació o sanció de la inassistència de l’alumnat per raons generals i
comunicades prèviament pel consell de delegats. Per tant, es recull a la normativa del
centre que:
1. L’alumnat de batxillerat podrà faltar justificadament al centre per raons generals
sempre que els delegats dels diferents grups presentin una sol·licitud a direcció
on s’especifiquin els motius i les adhesions de la inassistència. Posteriorment els
pares hauran de justificar les absències seguint el procediment habitual.
2. En cas d’inassistència col·lectiva a classe, l’alumnat dels Batxillerats, per mitjà
dels delegats, ho haurà de sol·licitar i justificar a Direcció 48 hores abans.
Conjuntament, es decidiran les activitats alternatives.

Segons l’article 25.7, el centre garantirà el dret dels qui no desitgin secundar la inassistència
a classe per raons generals i comunicades prèviament, a romandre en el centre degudament
atesos.

