
 
 Plaça Catalunya, 1 

17450 HOSTALRIC  

C/ Nou, 3 Primer pis 

17400 BREDA 

Institut Vescomtat de Cabrera 
b7006733@xtec.cat 

 Tel 972 87 52 48 
Fax 972 86 53 57  

Tel 637 35 82 74 

 
 

Hostalric, 21 d’octubre de 2015 

NOTA INFORMATIVA PER ALS PARES I MARES DELS ALUMNES DE L’INS 
VESCOMTAT DE CABRERA 
Benvolguts pares i mares, 

Us informem que: 

- El proper dijous 22 d’octubre les organitzacions FEU (Front Estudiantil Unitari) i APE(Associació Popular 

Estudiantil)  han convocat vaga d’estudiants. Es tracta d’una vaga convocada a nivell estatal per part de la coordinadora 

d’aquestes organitzacions, amb la intenció de protestar contra atacs com la LOMQE i el 3+2. El SEPC (Sindicat 

d’Estudiants dels Països Catalans) no s’ha sumat a la convocatoria perquè s’ha organitzat sense comptar amb les 

diferents assemblees d’estudiants d’instituts, campus i facultats i amb els diferents sindicats de base. 

- 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. 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. 

- Hem rebut la sol·licitud en els terminis establerts i en les correctes disposicions que regeixen les nostres 

actuals instruccions de comunicació de l’alumnat  d’exercir el seu dret d’inassistència col·lectiva a classe i que es regulen 

amb les resolucions del decret d’autonomia (Decret102/2010) de l’alumnat de 1r del CFGM.  

- Hem rebut la sol·licitud fora de termini (comunicació de la voluntat de fer vaga 48 hores abans) de l’alumnat de 1r de 

batxillerat A i de 4tB. L’alumnat de 4tB ha presentat amb errors de forma. 

- La resta de grups-classe no ens ha fet arribar cap documentació al respecte.   

Us comuniquem que: 

- Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden fer vaga (segons la normativa del Departament d’Ensenyament).  

- El professorat del centre no fa vaga i per tant continuaran les classes lectives amb normalitat.  

-  Donat que la responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no, és sempre de les famílies, 

l’alumne/a haurà de lliurar l’autorització inferior degudament omplerta al tutor. Els majors d’edat poden firmar-la ells 

mateixos. Si no lliuren l’autorització, els constarà el dia com a falta injustificada. 

Salutacions,                                        

 La Direcció del Centre 

--------------------------------------------------------------------- per retornar al centre ------------------------------

Jo, ................................................... pare / mare / tutor amb DNI ............................de l’alumne/a………………...... he 

estat informat que el meu fill/a  s’ha adherit a la vaga convocada pel 22 d’octubre  per la FEU i l’APE. Autoritzo i dono 

el consentiment que el meu  fill/a  pugui exercir el seu dret d’inassistència col·lectiva a classe i a tal efecte signo aquesta 

autorització per tal que se li justifiqui la falta d’assistència.  

  Autoritzo i justifico la falta d’assistència el dia 22 d’octubre 

Signatura i data 


