Benvolgudes famílies:
Us informem que les organitzacions sindicals IAC, CGT i I-CSC han comunicat una
jornada de 
vaga general en l’àmbit de Catalunya per al dia 8 de març de 2021, de 00.00
a 24.00 hores.
Pel que fa als serveis mínims, es tindrà en compte el que s’estableixi a l’ordre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s’ha de publicar, tant en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya com en la seva pàgina d’internet, per la qual es
garanteixen els serveis essencials i es determinen els serveis mínims.
Respecte l’alumnat, diversos sindicats d’estudiants han convocat una Vaga Estudiantil
Feminista el dia 8 de març de 2021 (més informació: http://www.sindicat d'estudiants.net
)
i (https://www.sepc.cat).
El centre mantindrà l’activitat lectiva habitual.
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 de la vaga, 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 E
 l 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 vostra disposició.
Tarragona, 5 de març de 2021
La Direcció

