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Benvolguts pares i mares: 
 

L’Assemblea d’Estudiants de l’institut ens ha comunicat avui dia 6 de gener que ha 
decidit adherir-se a la mobilització convocada per la plataforma Sindicat 
d’Estudiants per al proper 9 de febrer que consisteix en la no assistència a 
classe durant tot el matí. 
 
Tal i com queda recollit en el decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius, 
només podran participar-hi els estudiants de tercer i quart d’ESO i els alumnes de 
batxillerat, amb autorització prèvia de la família. Cal deixar aquesta autorització 
escrita i signada a la Consergeria del centre dimarts 7 de febrer. 
 

NO S’ACCEPTARAN AUTORITZACIONS FORA DE TERMINI 
 

De tota manera, com indica l’esmentat decret, el centre ha de garantir el dret de 
l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a classe a 
romandre al centre degudament atès. El centre i el professorat continuarà amb 
normalitat la seva tasca. 

Per això, els demanem que, en cas que autoritzin la no assistència al centre del 
seu fill/a, emplenin aquest formulari. En el cas de l’alumnat major d’edat, ells 
mateixos podran signar aquesta autorització i quedarà sota la seva responsabilitat 
informar-ne els pares. 

Si no rebem autorització escrita per part de la família, entendrem que no estan 
d’acord  que el seu fill pugui exercir aquests drets. 

Recordem a l’alumnat i a les famílies que no quedaran justificades les faltes 
d’assistència ja que no hi ha convocada manifestació al llarg del matí. 

 
 
 
En/Na ................................................................... amb DNI ....................................., 

com a  pare/mare / tutor/a  de l’alumne/a .................................................................. 

del curs .............. grup .............., AUTORITZO LA NO ASSISTÈNCIA A CLASSE  

DEL MEU FILL/A PER EXERCIR EL SEU DRET A LA NO ASSISTÈNCIA 

COL·LECTIVA A CLASSE, el dia 9 de febrer del 2017. 

 

Badalona,  a _______  de febrer del 2017.     Signat 


