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El Sindicat d’Estudiants s’ha adherit a la Vaga General Estudiantil Europea contra
el canvi climàtic del dia 15 de marçde 2019.
(més informació: http://www.sindicatdestudiants.net)
El centre mantindrà l’activitat lectiva habitual.
L'ORDRE TSF/44/2019, de 6 de març, garanteix els serveis essencials que s'han
de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga
general convocada per al dia 8 de març de 2019.
El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, preveu en
l’article 24 que els alumnes a partir de 3r d’ESO puguin no assistir a classe de
forma que aquestes faltes no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de
sanció, sempre que el centre tingui la corresponent autorització dels seus pares i
que els delegats ho hagin comunicat a la direcció del centre.
Per tant i amb l’objectiu de clarificar la situació dels propers dies, la direcció del
Centre considera:
o Que l’ alumnat de 1r i 2n curs d’ESO ha d’assistir a classe de forma
ordinària i obligatòria.
o Que l’ alumnat de 3r i 4t curs d’ESO que desitgi no assistir a classe, 
cal
que els pares signin l’ autorització a l’agenda del fill/a.
o Pel que fa a l’alumnat de Batxillerat, cal que els delegats comuniquin a
la direcció del centre la intenció de cada grup, resultat de la
corresponent reunió.
o

El centre garanteix l’atenció educativa a tot l’alumnat durant l’horari

habitual.

Article 24.2
(...)Així mateix, poden determinar que, 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 i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la
corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta..

Per a qualsevol dubte restem a la seva disposició.
Tarragona, 14 de març de 2019
La Direcció

