
  

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN e FUNCIONAMENTO REGULADORAS DO DEREITO DE 
REUNIÓN e ÁS DECISIÓNS COLECTIVAS DE NON ASISTENCIA Á CLASE DOS ALUMNOS 

Aprobadas polo Consello Escolar na sesión ordinaria do 14 de marzo de 2013 

A disposición legal de referencia que é de aplicación para situacións deste tipo é a disposición final 1ª punto 5 da 
Lei 2/2006 Orgánica de Educación que engade un novo parágrafo ao artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de 
xullo, reguladora do Dereito á Educación (LODE), parágrafo que textualmente di: “5. Ao fin de estimular o 
exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de 
reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar ás súas normas de organización e 
funcionamento, as condicións en que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que 
establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do 
terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia á clase no terán a 
consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen o resultado do 
exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro.” 

Procede, polo tanto, establecer as normas que se aplicarán para exercitar tanto o dereito á reunión como a non 
asistencia á clase como consecuencia de decisións colectivas tomadas no exercicio do dereito de reunión. 

DEREITO DE REUNIÓN 

Cando os alumnos o soliciten á dirección, esta sinalará as horas e lugares nas que poderán reunirse, atendendo 
aos seguintes criterios: 

a) Co fin de organizar e informar ao profesorado dos posibles cambios, a solicitude de reunión deberá facerse con 
24 horas de antelación. 

b) As solicitudes de reunión deberán ser formalizadas polos delegados de grupo, ou polos subdelegados no caso de 
ausencia de aqueles. 

c) Procurarase empregar os recreos e se non houbese rematado a reunión nese período poderían continuar no 
período de clase seguinte. 

d) As reunións celebraranse, preferentemente, a nivel de aula, utilizando como lugar de reunión a súa propia aula. 

e) De xeito excepcional, se polos asuntos a tratar, se solicitase a reunión conxunta de dous ou máis grupos, 
desenvolveríase no salón de actos, procurando non interferir coas actividades académicas que estivesen 
programadas nel. 

DECISIONES COLECTIVAS DE NON ASISTENCIA Á CLASE 

Se como consecuencia do exercicio do dereito de reunión, exercitado de acordo co procedemento establecido 
anteriormente, houbese unha decisión maioritaria de non asistencia á clase actuaríase da seguinte forma: 

Para a verificación da decisión maioritaria: Cada delegado entregará un acta, cuxo modelo lles será facilitado pola 
dirección, na que constarán: 

♦ Data da reunión  

♦ Grupo ou grupos reunidos 

♦ Motivo e datas da non asistencia á clase  

♦ Número de alumnos asistentes 

♦ Número de votos a favor de non asistir á clase 

♦ Número de votos en contra de non asistir á clase 

♦ Número de votos en branco e abstencións. 

♦ Nome e sinatura do delegado ou, no seu caso, subdelegado 

Coas actas de todos os grupos, a dirección realizará o cómputo total, que será exposto no taboleiro de anuncios, e 
indicarase se a proposta de non asistir á clase resultou maioritaria ou non no instituto. 

Estas actas deberán ser entregadas á dirección con 4 días de anterioridade á data de non asistencia á clase, ou á 
primeira data se fosen máis de unha. 

A dirección, en base aos resultados globais contabilizados, enviará aos pais ou titores legais unha circular 
explicando a situación e a forma de xustificar a posible falta de asistencia do alumno. 



  

 

Co fin de levar un control ordenado das faltas, os pais ou titores legais, cumprimentarán un documento no que 
declararán que están enterados de que o seu fillo ou titorando non asistirá á clase. A presentación de este 
documento é imprescindible para que a falta se catalogue como xustificada. 

Os alumnos de 1º y 2º de ESO non teñen dereito a participar nas decisións colectivas de non asistencia á clase nin 
a non asistir á clase facendo uso de este dereito. 

A xustificación da non asistencia á clase como consecuencia dunha decisión colectiva deriva do feito de tomar o 
acordo no exercicio do dereito de reunión dos propios alumnos. 

Non poderá alegarse como causa de xustificación dunha falta de asistencia ol mero seguimento dunha folga 
convocada por sindicatos de estudantes ou outras organizacións similares se esa convocatoria non fose refrendada 
maioritariamente polos alumnos do centro, no exercicio do seu dereito de reunión. 

RESUMEN 

Secuencia dos pasos a seguir: 

1º Os alumnos entéranse de que hai unha folga convocada por algún sindicato. 

2º Se o desexan, solicitan á dirección, con 4 días de antelación ás posibles datas de folga, que desexan reunirse e 
que se lles asigne hora e lugar. 

3º A dirección organízalles un horario de reunións. 

4º Realizan as reunións e someten a votación as propostas. 

5º Os delegados cumprimentan as respectivas actas cos resultados das votacións 

6º A dirección recopia todos os resultados e publica o resultado global dos alumnos do Instituto. 

7º A dirección fai chegar aos pais unha circular explicando os resultados da votación. 

8º No caso de que o resultado da votación fose maioritario con respecto á non asistencia á clase, a dirección fará 
chegar aos pais ou titores legais un formulario que deberán cumprimentar e entregar antes da 1ª xornada de non 
asistencia á clase, no que recoñecen que están enterados de que o seu fillo ou titorando non asistirá en base ao 
exercicio dos seus dereitos. 

9º O profesorado cumprimentará as faltas de asistencia de todos os alumnos e os titores de cada grupo verificarán 
a xustificación o non da falta. 

OBSERVACIÓNS 

Os pais ou titores legais de alumnos de 1º e 2º de ESO non poderán xustificar ningunha falta de asistencia en base 
a que había convocada unha folga (dereito a non asistir á clase) porque non teñen recoñecido ese dereito. 

Os alumnos dos restantes cursos teñen recoñecido o dereito a non asistir á clase (na lei anterior empregábase o 
termo  folga) sempre que se reunisen no instituto e o acordasen maioritariamente. De non ser aprobada a proposta 
de non asistencia á clase, terán que asistir e en caso de non facelo esas faltas consideraranse a todos os efectos 
como NON XUSTIFICADAS. 

No caso de que estivese programado algún exame para un día en que os alumnos exerzan o dereito de non 
asistencia á clase, estes non terán dereito a esixir que o exame lles sexa realizado outro día. 

 


