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PROTOCOL “INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA ALUMNAT A CLASSE” 

(VAGA ALUMNAT) 

A partir de novembre 2022 

 

Quan un sindicat d’estudiants convoqui una vaga d’alumnat, un grup classe pot decidir (totalment o de 
forma parcial) adherir-se a la vaga. 

 

En cas de voler-se adherir a la vaga, els passos a seguir són els següents: 

1. Cal assegurar-se que hi ha convocatòria de vaga d’alumnat convocada per algun 
dels sindicats d’estudiants. 

2. El delegat/da o sots-delegat/da del grup envia una comunicació per correu electrònic 
al cap d’estudis (manelmacias@iesebre.com) indicant que el grup classe o part del 
grup classe està interessat en adherir-se a la vaga, i que per tant, demaneu les 
instruccions. Aquesta petició s’ha de fer com a molt tard 72 hores abans de la data 
de la vaga, ja que d’altra manera no us donarà temps a gestionar-ho. Si no es fa 
aquesta comunicació prèvia, tot i rebre peticions individuals d’alumnat del grup volent 
adherir-se a la vaga, aquestes no estaran autoritzades. Sempre ha d’existir aquesta 
petició prèvia per validar la convocatòria de vaga. 

3. El cap d’estudis contestarà a aquest correu una vegada comprovada l’autorització de 
la vaga, i enviarà l’enllaç del formulari actiu de la vaga d’alumnat a la qual s’ha fet 
esmena al correu. En cas de que la vaga no estigui autoritzada, s’informarà d’aquest 
fet. 

4. El delegat/da o sots-delegat/da del grup ha de fer arribar aquest enllaç del formulari a 
tots els membres del seu grup per correu electrònic, missatge iEduca, grup de 
whatsapp, grup de telegram o altres canals que tinguin establerts. 

5. L’alumnat del grup que vulgui adherir-se a la convocatòria de vaga, haurà d’accedir a 
través de l’enllaç al formulari, validar-se amb el compte de correu 
electrònicproporcionat pel centre @iesebre.com, i contestar al formulari les preguntes 
(DNI, nom, cognoms, estudi, curs, grup, data de la vaga, motiu de la vaga i contestar 
que ‘SÍ’/’NO’ a la pregunta si s’adhereix a la vaga). 

6. El formulari estarà actiu fins 48 hores abans de la data de la vaga. Per exemple, una 
vaga convocada en dijous estarà activa fins el dimarts de la mateixa setmana a les 
23:59 hores. A les 00:00 hores de dimecres es desactivarà el formulari i ja no es 
podrà adherir ningú més a la vaga. 

7. El cap d’estudis farà el buidatge per cada estudi, curs i grup i ho enviarà a l’equip 
docent del grup i a Serveis Territorials quan es requereixin aquestes dades. 

 

 

Cap d’estudis FP   
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