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ENTREGAR SIGNAT EXCLUSIVAMENT AL TUTOR/A TRES DIES ABANS DE LA VAGA 

AUTORITZACIÓ PER ADHERIR-SE A VAGA D’ESTUDIANTS (3r i 4t ESO i BATX) 
 
 
Amb el present document, jo, ...............................................................................................,  
amb DNI/TIE ............................................... i com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a 
.............................................................................. del grup ......................., autoritzo al 
meu fill/a la meva filla a adherir-se a la següent vaga: 
 

- Tipus de vaga: estudiantil / general / altres:................................................. 

- Sindicat que la convoca:............................................................................... 

- Dia/dies de la convocatòria de vaga:............................................................ 

- Motiu de la vaga:........................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 
SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR/TUTORA 
 

 
 
 

L’Hospitalet de Llobregat, ....... de ........................ de 202..... 
 
 
 
 
Aquest document s’ha de lliurar degudament omplert i signat al tutor/a del grup dos dies abans de la convocatòria de 
vaga. És obligatori per acceptar-lo que s’omplin correctament tots els camps i es respecti el termini per lliurar-lo. 
 
Un cop el tutor/a tingui totes les autoritzacions lliurades, procedirà a fer el recompte i comunicarà si definitivament el 
grup s’adhereix a la vaga o no. Es decidirà que el grup s’adhereix a la vaga quan hi hagi la meitat de la classe més 
una de les famílies de la classe que hagin autoritzat als seus fills/filles a adherir-se. 
 
Només en cas afirmatiu de que el grup s’adhereixi majoritàriament a la vaga, no es podran realitzar exàmens o altres 
activitats avaluables, quedant a criteri del professorat, de manera individual, avançar matèria o no. 
 
Com que les manifestacions i altres actes reivindicatius solen començar a les 12h, la jornada de vaga estudiantil 
d’aquest Centre comença a l’hora de l’esbarjo, ja que es considera que els alumnes que desitgin participar en els 
actes i manifestacions que es programin tenen prou temps sortint de l’institut a aquesta hora per poder arribar-hi a 
temps. 
 
Per tant, l’alumnat de l’ESO que hagi lliurat aquest justificant al tutor/a dins el termini establert podrà sortir de 
l’institut el dia de la vaga a les 11.15h i els quedaran justificades les faltes d’assistència de les tres últimes hores del 
matí d’aquest dia. Qui no l’hagi presentat en aquest termini, no podrà  sortir del Centre  fins al final de la jornada. 
 
Pel que fa a l’alumnat de Batxillerat que decideixi adherir-se a la vaga, la presentació d’aquest full justificarà les 
faltes d’assistència del dia de la vaga a partir de les 11.45h. En cas de no lliurament d’aquest justificant, les faltes 
quedaran com injustificades en el cas de no tornar al Centre després de l’esbarjo. 
 
Si l’alumne/a no assisteix a classe des de primera h ora, les faltes comptaran com injustificades  i serà la 
família qui hagi de justificar-les pel procediment habitual. 
 
En cas que l’alumne/a sigui major d’edat, no cal l’autorització familiar i la pot signar el mateix alumne/a. 
 
Excepcionalment, durant aquest curs 2020/21 la vaga d’alumnat serà de tota la jornada lectiva sencera 
(8.15/14.45h) 


