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CONVOCATÒRIA DE VAGA 
Dijous  26 d’abril

Benvolgudes famílies,

Els representants de l’alumnat dels grups de 3r d’ESO A, B, C i D;  4t d’’ESO A, B, C i D; de 1r
de Batxillerat A i B; i de 2n de Batxillerat A i B, seguint el protocol establert en les  Normes
d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), ens han comunicat la intenció de l’alumnat
d’adherir-se  a  la  convocatòria  de  vaga  convocada  pel  Sindicat  d’Estudiants  dels  Països
Catalans del proper dijous 26 d’abril de 2018. 

L’assistència o no a classe és una acció individual i l’assistència o no a classe de l’alumnat és
responsabilitat de les famílies. Però, us recordem que, segons el DECRET 279/2006, de 4 de
juliol, sobre drets i deures de l’alumnat, i segons la LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ  2/2006, de
3 de maig, Articles 132, b i e i l’apartat 5 de la Disposició final primera, l’alumnat de 3r d’ESO a
2n de Batxillerat poden no assistir a classe si segueixen els protocols establerts, sempre que
les famílies els ho autoritzin i justifiquin la inassistència. Us recordem que l’alumnat de 1r i 2n
d’ESO no té reconegut aquest dret. 

Amb motiu de les circumstàncies,  el  centre enviarà  un correu electrònic a les famílies de
l’alumnat absent, utilitzant el sistema de comunicació informàtic (GEISOFT), per informar-los de
l’absència del seu fill/a el dijous 26 d’abril. 

La justificació de la falta,  si  és el  cas, degudament signada caldrà lliurar-la als tutors/es el
divendres 27 d’abril.

Atentament,
La Direcció

Per lliurar al tutor o tutora  en incorporar-se al centre, divendres 27 d’abril

En/ Na ............................................................................................, pare, mare o tutor legal de

l’alumne/a...................................................................del curs ......................... l’autoritza a no 

assistir al centre el dijous 26 d’abril del 2018 amb motiu de la vaga d’estudiants.

Cardedeu, a .......... de..........................................de 2018.
(Signatura del pare, mare o tutor legal)


