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Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que els sindicats d’estudiants han convocat una vaga pels dies 21, 22 i 23
d’octubre.

El dret a reunió afecta a l’alumnat de tercer i quart curs:

De la llei d'autonomia de centres, Decret 102/2010 de 3 d’agost a l’article 24:
2. Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu
l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades
d’assistència a classe i de puntualitat. 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.

Així doncs, una vegada rebuda la petició d’adhesió a la vaga i els resultats de votació en
assemblea amb majoria absoluta per part de l’alumnat de tercer i quart curs en data 6 d’octubre de 2014 ,
us fem arribar la sol·licitud de justificació corresponent.

L’alumnat de Batxilllerat no s’adhereix a la vaga.
L’alumnat de 3rESO, tot i la petició d’adhesió a la vaga, ha solicitat en dia 16 d’octubre de
2014 el venir al centre a realizar les proves d’avaluació diagnòstica en l’horari següent:

 Dimarts 21 octubre de 9-10h Castella
 Dijous 23 octubre de 10.20-11.20h Català

Atentament,

Direcció INS Montgròs

Jo, .................................................................................amb NIF.................................. pare / mare /

tutor/a legal de l’alumne/a....................................................................... del curs i

grup.................................., firmo aquest document conforme sol·licito la justificació de la falta

d’assistència del meu fill/a en tant que m’adhereixo a la seva petició de l’exercici del dret de

reunió els propers dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2014.

Signatura i data.


