Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Josep Mestres i Busquets
Carrer Ferran i Clua, 19
08100 Viladecans
Tel. 93 658 08 84

REF: alumnes 3r-4rt ESO-BAT

Benvolguts pares, mares i/o tutors legals,

Diverses organitzacions d’estudiants han convocat una VAGA D’ALUMNES el proper
divendres dia 6 de març de 2020. Tot i que és una decisió individual i cal que sigui autoritzada
per la família, els representants dels alumnes del nostre centre ens han informat de la seva
intenció d’adherir-s’hi. https://www.sindicatdestudiants.net/
Els alumnes, a partir de 3r d’ESO, tot i no tenir dret de vaga en ser menors d’edat poden
sol·licitar al centre que, únicament en cas que els tutors legals així ho autoritzin, es
consideri la falta com a justificada amb motiu de l’exercici del seu dret a reunió. Els alumnes
han informat la direcció del centre sobre els motius de la vaga esmentada i es recomana que
es reflexioni dintre del marc de la família sobre la importància de l’exercici d’aquest dret
de manera conscient i responsable.

Podeu consultar tota la informació
www.institutmestres.com/vaga.
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En jornades com aquesta, cal que les famílies tinguin clar que el centre segueix l’horari
habitual (inclòs l’autocar de Sant Climent) i que es continua desenvolupant l’activitat lectiva,
encara que el nombre d’alumnes sigui reduït. El professorat adapta la classe lectiva a les
circumstàncies del cas i a les necessitats dels alumnes.
Us recordem que els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden acollir-se al dret de reunió i, per tant,
tenen l’obligació d’assistir a les activitats del centre.
El mateix dia 6 de març de 2020 no s’autoritzarà que els familiars puguin recollir al seu fill/a quan
hagi assistit al centre tret que sigui per motiu justificat (visita mèdica, malaltia, etc.)
La direcció del centre

Nom de l’alumne/a: ___________________________________________________GRUP: _______
Nom del pare/mare/ tutor: _______________________________ Telèfon adult signant: ____________
Mitjançant aquest document autoritzo el meu fill/a a exercir el seu dret de reunió en relació a la vaga
convocada pels sindicats d’estudiants el dia 6 de març de 2020 i a no assistir al centre educatiu. Durant
aquesta jornada és responsabilitat meva tot allò el que el meu fill/a pugui fer durant l’horari lectiu. El
professorat i la junta directiva del centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas
d'inassistència d'un alumne quan es disposi de l’autorització del tutor/a legal.
Signatura del pare, mare o tutor

LLIURAMENT: tutoria dijous 5 de març de 2020

