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Comunicat per a les famílies
Convocatòria de vaga general i d’alumnat
29 de novembre de 2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que les organitzacions sindicals d’estudiants s’han adherit a la
convocatòria de vaga general de l’ensenyament públic convocada per al proper dijous
29 de novembre, podeu consultar els motius de la convocatòria de vaga general de
l’ensenyament públic en els enllaços:
http://www.sindicat.net/2018/novembre/vaga/comunicat.php i
http://www.sindicatdestudiants.net/
Els delegats dels cursos de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de BAT ens han comunicat la seva
decisió d’adherir-se a aquesta convocatòria de vaga general de l’ensenyament.
Una vegada informat el Consell Escolar del Centre, us comuniquem que aquest ha decidit
per majoria autoritzar la vaga per al proper dijous 29 de novembre.
Per a aquesta jornada de vaga, el centre no pot garantir que les activitats acadèmiques i
escolars es realitzin amb normalitat atès que es tracta d’una vaga general de
l’ensenyament públic amb afectació en el sector professorat.
Excepte en el cas que el centre finalment només pugui oferir serveis mínims d’atenció a
l’alumnat per al proper dijous 29 de novembre, us recordem que l’assistència (en cas que no
autoritzeu al vostre fill/a) és obligatòria i que l’alumnat absent tindrà una falta injustificada si
no aporta la justificació pertinent.
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Atentament,
Equip directiu de l’INS Vilamajor
....................................................................................................................................................
Retalleu i ompliu en el cas que autoritzeu al/a vostre/a fill/a absentar-se del centre amb
motiu de la convocatòria de vaga el dia 29 de novembre de 2018. Retorneu-la a la
consergeria del centre no més tard de dimecres 28 de novembre. Si no es produeix el
retorn s’entendrà que no autoritzeu al/a vostre/a fill/a.
Nom de l’alumne/a : .................................................................................................
CURS i GRUP : ............
Nom del pare/mare/tutor/a legal: .............................................................................
DNI : ..................................................
Lloc i data : .........................................

Signatura del pare/mare/tutor/a legal

Autorització a lliurar a la Consergeria del centre, no més tard de dimecres 28 de novembre

