
Notificació vaga d’estudiants 28 de setembre

Benvolgudes famílies, 
Us  comuniquem  que  l’alumnat  de  3r  i  4t  d'ESO  i  de  Batxillerat  del  centre  s'ha  afegit
majoritàriament a la jornada de vaga de dijous 28 de setembre, convocada per diversos sindicats
d’estudiants. 
Els comunicats de convocatòria de vaga d’aquests sindicats diuen el següent:

Sindicat d’estudiants:
El 28 de Setembre: vaga general estudiantil
Des del Sindicat d’Estudiants entenem que només a través de la mobilització massiva de la
classe treballadora i el jovent podem aconseguir-ho i per això cridem a tots els joves de
Catalunya i a totes les organitzacions estudiantils de l’esquerra a respondre unitàriament,
posant els nostres instituts i facultats en peu de lluita, organitzant assemblees massives i
creant comitès contra la repressió i pel dret a decidir. Comitès que organitzin aturades,
concentracions,  facin  difusió  i  animin  a  la  participació  a  totes  les  mobilitzacions
convocades… i a confluir totes i tots donant una resposta multitudinària el proper 28 de
Setembre en una gran Vaga General Estudiantil, buidant les aules i omplint els carrers amb
un clam: Llibertat per al poble català, prou de repressió franquista!

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans:
Davant el moment excepcional que vivim, els darrers dies els carrers i les places han estat
inundats de gent, i les estudiants hem pres partit de la mobilització popular ocupant l’edifici
històric de la UB com a símbol de resistència a les opressions que ha afrontat constantment
el nostre poble. Som hereves de les lluites que ens precedeixen, perquè solament sabent d’on
venim podrem decidir on anem.
Venim de La Caputxinada: exemple de dignitat, resistència, apoderament i antifeixisme, de
la primera Assemblea Lliure d’Estudiants: perquè sabem que la República neix de baix, de
les assemblees i l’organització col·lectiva.
Venim de la lluita contra Bolonya i de la lluita contra el 3+2: el Moviment Estudiantil fa
anys que lluita i seguirà lluitant fins aconseguir l’educació que volem.
Embat rere embat, el moviment estudiantil ha estat sempre a l’alçada dels moments polítics
decisius  pel  nostre  poble  i  ha  sortit  als  carrers  en  defensa  dels  drets  i  les  llibertats
col·lectives: aquesta no serà diferent. Aquesta vegada, més que mai, les estudiants volem ser
al  costat  del  poble,  liderant  colze  a  colze  el  procés  de  ruptura  que  ens  portarà  a  la
construcció d’un nou model de país, on l’educació serà sens dubte el pilar fonamental per
fer d’aquest un territori de persones lliures. Serem lliures perquè serem nosaltres les qui
decidim quin sistema eductiu volem als Països Catalans: completament públic, de qualitat,
coedicatiu, en català i al servei de les classes populars.
Durant una setmana hem estat incansables, hem mantingut una mobilització sostinguda per
combatre la repressió de l’Estat Espanyol arreu del territori i hem fet front als abusos de
manera  pacífica  i  organitzada.  Ells  però,  no  recularan,  i  nosaltres  no  renunciarem  a
autodeterminar-nos per construïr l’educació que volem. Per això cal que seguim: cal que
buidem definitivament les aules i sortim als carrers per guanyar la independència.
Sabem que davant l’escenari decisiu en què ens trobem serà només la resposta popular
unida i organitzada la que ens permetrà guanyar el referèndum i la República, i és per això
que des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans convoquem a una VAGA GENERAL
EDUCATIVA pel proper 28 de setembre.
Ara ens toca a nosaltres: estudiant, organitza’t, mobilitza’t: suma’t a la vaga.
Per una educació al servei del poble, guanyem la independència!

http://www.sindicatdestudiants.net/
http://www.sepc.cat/


Si voleu més informació, visiteu les seves pàgines web.

D’altra banda, com a director del centre, us faig saber que, d'acord amb la Llei d’Educació de 
Catalunya 12/2009, de 10 de juliol (DOGC núm. 5422) i amb la normativa del nostre centre,  del 
centre, la inassistència a classe de l’alumnat per raons generals, comunicada amb 48 hores 
d’antelació, no serà objecte de correcció.
En particular, l’article 8, paràgraf 2 de la Llei 8/1985 diu el següent:
(...) “les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l'educació 
secundària obligatòria, pel que fa a l'assistència a classe no tindran la consideració de faltes de 
conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l'exercici del dret de 
reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.”

Tot  i  això,  les  normatives  abans  esmentades  en  cap  cas  obliguen  a  participar  en  aquesta
convocatòria de vaga i per tant el professorat garantirà la seguretat i l'atenció de l'alumnat
present al centre.

Recordeu que la vaga és un dret adquirit pels estudiants de secundària i està reconeguda en les
normatives vigents. Des de l'equip directiu podem constatar que aquest dret sovint es confon amb
un dia festiu. Per aquesta raó, demanem a les famílies que reflexioneu amb els vostres fills i filles
sobre l’ús que es pot fer d’una jornada de vaga.

Per  acabar,  i  davant  la  incertesa  que  suposa  poder  saber  quin  seguiment  real  tindrà  aquesta
convocatòria per part de l’alumnat, us demanem que per conèixer si el vostre fill o filla ha assistit o
no  al  centre,  fins  que  no  tinguem  operatiu  el  control  d’assistència  habitual  amb  el  programa
GESTIN, podeu posar-vos en contacte amb el tutor o tutora de grup.

Rebeu una salutació,
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