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                                                                                       Viladecans, 27 de setembre de 2018 
 
Benvolguts pares, mares i/o tutors legals, 
 
Les organitzacions estudiantilsi han convocat una vaga d’alumnes el proper dilluns 1 d’octubre.  
 
A partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades 
per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió, si es disposa 
de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tenen la consideració de falta. Sou 
els pares o tutors legals qui decidiu l’assistència o no del vostre/s fill/s al centre. 
 
En jornades com aquesta, cal que les famílies tinguin clar que el centre segueix l’horari habitual i 
que es continua desenvolupant l’activitat lectiva, encara que el nombre d’alumnes sigui menor. 
Els professors adapten 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 manifestació i, 
per tant, tenen l’obligació d’assistir a les activitats del centre.  
Pel que fa a l’alumnat menor de 18 anys cada família haurà d’omplir l’autorització adjunta i lliurar-la 
al seu tutor fins el dimecres 3’octubre. 
 
El mateix dia 1 d’octubre no s’autoritzarà que els familiars puguin recollir al seu fill/a quan hagi 
assistit al centre. 
 
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el centre . 
 
Cordialment, 
 
Manel Merino 
DirectOR de l’INS Torre Roja 

________________________________________________________________ 
 

AUTORITZACIÓ OBLIGATÒRIA DELS PARES ALS ALUMNES  
QUE VULGUIN ADHERIR-SE MANIFESTACIÓ/VAGA D’ALUMNES DE L’1 D’OCTUBRE  

 
Cal retornar-la al tutor/a  24  hores abans del dia de la vaga o el següent dia lectiu. 

 

Nom de l’alumne/a __________________________________________________________GRUP: 
_______ 
 
Nom del pare, mare o tutor: 
________________________________________________________________ 
 
DNI________________________ Tel. adult signant: _______________________________ 
 
 
Mitjançant aquest document autoritzo el meu fill/lla a adherir-se a la manifestació/vaga convocada 
pel sindicat d’estudiants el dia 1 d’octubre de 2018 i no assistir al centre educatiu. 
 
Viladecans, ____ de _________________ de 20_____. 
    
                                                                                         Signatura del pare, mare o tutor 
                                                           
i
 http://www.sindicatdestudiants.net/ 

 




