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PROTOCOLO NO CASO DE PARTICIPACIÓN  DO 

ALUMNADO NUNHA CONVOCATORIA DE FOLGA 
 

1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL: DEREITO DE REUNIÓN 
 

a. A folga do alumnado non está recollida explicitamente, senón que se pode 
interpretar como unha consecuencia do dereito de reunión recollido no 
artigo 8 da Lei Orgánica do dereito á educación (LODE- L.O 8/1985, 
modificado pola Disposición derradeira primeira, 5):da LOE (L.O 
2/2006):  
«Co 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 as 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 
non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de 
sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de reunión e 
sexan comunicadas previamente á dirección do centro.» 

 
2. COMENTARIO: 
 

a. A norma prevé que as administracións educativas deberán establecer os 
termos para a toma de decisións colectivas. A Xunta de Galicia regulou a 
toma de decisións colectivas por parte do alumnado no Título V do 
Decreto 324/96 polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos IES, a 
través da Xunta de Delegados (Artº 110º a 115º). Entre outros asuntos 
recoñece: 

i. O dereito da Xunta de Delegados a “reunirse en pleno ou, ....., en 
comisión..... logo do coñecemento do director/a e sen que isto 
implique alteración no normal desenvolvemento das actividades 
docentes”. 

ii. Que “os delegados non poderán ser sancionados polo exercicio 
das súas funcións como voceiros do alumnado...” 

iii. Que se deberá facilitar ..”un espazo adecuado para que a Xunta 
de Delegados poida celebrar as súas reunións”. 

b. Non existe outra regulación en relación coas decisións colectivas do 
alumnado polo que deberán ser os centros os que, segundo se desprende da 
normativa antes citada (L.O 8/85)  establezan nas súas normas de 
organización e funcionamento “as condición nas que o alumnado pode 
exercer o dereito de reunión...”. 

 
c. Unha das posibles consecuencias do dereito de reunión pode ser a decisión 

colectiva de participar nunha convocatoria de folga.  
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d. A participación do alumnado nunha convocatoria de folga esixe fixar un 
protocolo de actuación por parte dos centros. Nese protocolo deberían 
terse en conta, cando menos, os seguintes aspectos: 

 
i. Participación na folga a nivel individual. 

 
Calquera alumno/a pode participar a título individual nunha folga 
legalmente convocada. Nese caso haberá que distinguir: 
 

1. Alumnos/as menores de 18 anos: A comunicación de 
participación a título individual debe ser asinado polo 
alumno/a e polo seu pai/nai ou titor/a legal. (Anexo I). 

 
2. Alumnos/as maiores de idade: Debe presentar a 

comunicación antes citada (Anexo I) pero non necesita a 
sinatura paterna. 

 
En calquera dos dous casos o alumnado deberá presentar o 
documento citado a un membro do equipo directivo e non 
deberá asistir ao centro. Este considerará que todo o alumnado 
que suba ao trasporte escolar e/ou entre no recinto do centro non 
está en folga e terá as clases correspondentes, non podendo 
abandonar o centro ata que remate o seu horario escolar. 
 

ii. Participación na folga a nivel colectivo: 
 

1. A decisión colectiva de non asistencia a clase para 
participar nunha folga tan só pode ser tomada polo 
alumnado a partir do 3º curso da ESO.  

 
2. En consecuencia,  o alumnado de 1º e 2º curso da ESO non 

poderán tomar decisións colectivas con respecto á 
asistencia á clase e/ou á participación nunha folga. Tan só 
poderán sumarse á folga a título individual coa 
autorización expresa do pai/nai ou titor/a legal, tal e 
como se especificou no apartado anterior. 

 
3. Estas decisións colectivas non impiden que cada alumno/a, 

a título individual, poida non secundar a convocatoria de 
folga e asistir a clases con normalidade. 

 
4. Ante unha convocatoria de folga dun ámbito superior ao 

propio centro, a adhesión do alumado á mencionada 
convocatoria será decidida en asemblea. A tal efecto serán 
convocadas asembleas en cada aula, das que será preciso 
levantar acta que inclúa a relación de alumnos/as que se 
suman á citada convocatoria. O delegado de cada un dos 
grupos deberá entregar  ao equipo directivo, con 48 horas 
de antelación ao día de folga,  o seguinte documento: 

 



 
 

MD 710108   17-11-16 Rev.0                   Protocolo Convocatoria de Folga                  Páxina 3 de 3 

IES MARÍA SARMIENTO 
Rúa Misericordia, 58    27850 Viveiro 

 982870916    982870933 
e-mail:ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariasarmiento 

a. Copia da acta de cada grupo coa relación de 
alumnos/as no que figure o seu DNI e a sinatura 
individual de cada un deles. (Anexo II). 

 
5. No caso dunha convocatoria de folga no ámbito do propio 

centro, este seguirá o procedemento referido 
anteriormente. Ademais a Xunta de Delegados  deberá 
presentar ao equipo directivo o seguinte documento: 

 
a. Exposición de motivos da convocatoria de folga. 

 
e. En calquera dos casos anteriores o centro informará a través da páxina 

web do centro e de Abalar móbil aos pais/nais ou titores legais de todo o 
alumnado menor de idade das seguintes cuestións:  
 

i. As datas nas que o alumno/a menor de idade secundará a folga. 
 

ii. Que nesas datas, co fin de non entorpecer o normal 
desenvolvemento das clases,  o alumno/a non deberá asistir ao 
centro. 

 
iii. Que no caso de que un alumno/a acudir ao centro non se lle terá en 

conta a súa decisión de participar na folga e deberá asistir a clase 
con normalidade. 

 
f. O profesorado deberá  respectar a decisión do alumnado de secundar a 

convocatoria de folga sempre que o seu exercicio se axuste ao previsto 
nestas normas. En consecuencia non se poderá impor, directa ou 
indirectamente, ningún tipo de sanción nin causar un prexuízo 
irreparable ao alumnado participante aínda que poderá tomar a decisión 
de seguir as clases con normalidade segundo a súa programación. 

 
g. Non terá consideración de folga, e polo tanto non estará amparada polo 

presente regulamento, o abandono colectivo da aula por un grupo de 
alumnos. Tales condutas serán consideradas como faltas contrarias ás 
normas de convivencia. 

 
h. A non asistencia a clase do alumnado como consecuencia da participación 

nunha folga legalmente autorizada e sempre que se siga o protocolo 
establecido polo centro, terá a consideración de “falta xustificada”. 

 
  
 
 

 


