Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torre Roja
Viladecans, 7 de novembre de 2017

Benvolguts pares, mares i/o tutors legals,
Diferents organitzacions sindicals de professorat i estudiantils han convocat una vaga
general per demà 8 de novembre.
Molts dels representants dels alumnes del nostre centre ens han informat la seva intenció
d’adherir-s’hi.
D’altra banda, el professorat del centre té el seu dret individual de fer vaga, si ho estima
oportú.
Com sabeu les famílies:
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.

En jornades com aquesta, cal que les famílies tingueu clar que el centre romandrà obert per
a aquells alumnes que no disposin de l’autorització dels seus pares o tutors. No sabem
quants professor/es s’adheriran a aquesta convocatòria. Així doncs, no podem assegurar el
desenvolupant ordinari de l’activitat lectiva. El professorat que no exercici el seu dret a vaga
s’adaptarà a les circumstàncies dels grups i a les necessitats dels alumnes presents.
Pel que fa a l’alumnat menor de 18 anys cada família haurà d’omplir l’autorització adjunta i
lliurar-la al seu tutor abans de finalitzar aquesta setmana.
L’horari de secretaria serà excepcionalment demà dijous 8 de novembre: 9 a 11 h i 11:30 a
13:30h.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el centre.

Cordialment,

Manel Merino
DirectOR de l’INS Torre Roja
Sindicats que convoquen manifestacions:
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya
Sindicats convocants de la vaga:
CGT, Intersindical-CSC
Sindicat d’estudiants
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torre Roja

AUTORITZACIÓ DELS PARES ALS ALUMNES QUE VULGUIN ADHERIR-SE
MANIFESTACIÓ/VAGA GENERAL

Cal retornar-la al tutor/a fins al divendres 10 de novembre.

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
general convocada pels sindicats de professorat i d’estudiants el dia 8 de novembre de 2017
i no assistir al centre educatiu.

Signatura del pare, mare o tutor

Viladecans, ____ d _________________ de 20_____.
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