
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Mestres i Busquets 
 
 

Full d’autorització de les famílies de 3r i 4t d’ESO per a la no assistència a classe per motiu de vaga d’alumnes.  

 
 

 
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor legal de l’alumne 

 
DNI o passaport 

 

Com a pare / mare / tutor de l’alumne menor d’edat 
 

 
Nom i cognoms de l’alumne 

 
Data de naixement 

 
Curs, grup i nivell 

 

Procedeixo expressament a: 
 

AUTORITZARel meu fill a no assistir a classe el dia amb motiu de la jornada 
d’inassistència a classe prevista (vaga). 

 

RECORDAR, tal com recullen les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) vigent, i a 

l’empara de la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del Dret a l’Educació (LODE) i del Decret 102/2010, de 3 
d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que 

● els alumnes tenen dret a expressar-se i, a partir de 3r curs d’ESO, a adoptar decisions col·lectives 
en relació a l’assistència a classe quan aquesta decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de 
reunió, s’hagi comunicat prèviament a la direcció del centre, i es disposi de la corresponent 
autorització de les famílies. 

● la decisió d’exercir els drets reconeguts a la normativa vigent correspon únicament a cada alumne 
amb el consentiment de la seva respectiva família, i en cap cas no implica una decisió grupal de 
caràcter vinculant. 

● els professors garantiran el dret a l’educació per a tots aquells alumnes que no desitgin secundar les 
decisions sobre la inassistència a classe (vaga) i que volen assistir a classe. Seran degudament 
atesos segons l’horari habitual de classes. 

● els professors respectaran el dret del alumnes a expressar-se i a adoptar decisions col·lectives en 
relació a l’assistència a classe quan aquesta decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de reunió i 
s’hagi comunicat prèviament a la direcció del centre. La participació en una jornada d’inassistència a 
classe no comportarà cap pèrdua del dret de l’avaluació contínua dels alumnes. 

● els alumnes que s’adhereixin a la jornada d’inassistència a classe (vaga) ho faran durant tota la 
jornada lectiva.  

 
 
 

Signatura del pare/ mare/del tutor legal 

 
 

Viladecans a d de 20  
 

 

 

 

 

● Aquesta autorització ha de ser lliurada al tutor del grup a què pertany l’alumne abans de la data de la 
realització de la jornada d’inassistència a classe. 
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