
 

Generalitat de Catalunya  

Institut d’ensenyament secundari Vescomtat de Cabrera, Hostalric 
 

 
                                                              Hostalric,  18 d’octubre  de 2013 

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

Us informem que: 

-  El Sindicat d’Estudiants  ha convocat una vaga pels propers dies 22, 23 i 24 d’octubre.   
  
- Hem rebut la sol·licitud d’alguns grups-classe del nostre centre, 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). 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. 
 
- La vaga els dies 22 i 23 d’octubre és convocada únicament des dels Sindicats d’Estudiants i per tant no afecta 
al professorat.  
 
- El dia 24 d’octubre també hi ha vaga de professors convocada  pels principals sindicats educatius,  (la FAPAC 
dóna ple suport a aquesta vaga). Desconeixem el seguiment de la convocatòria per part del professorat. En 
mesura del possible s’intentarà garantir la normalitat de les classes. 
 
 Us comuniquem que: 
 
- La majoria d’alumnes dels grups classe 3rA, 3rB, 3rC, 3r D, 3rE, 3rF,4tC, 4t D, 4tE, 1r Batxillerat A i cicle 
formatiu de producció i elaboració d’aliments s’han adherit  a la vaga 
- La resta d’alumnat de 4t 1r i 2n de batxillerat no ha presentat cap sol·licitud d’acord amb les bases que 
regulen el procés i per tant no ens consta que s’adhereixi a la vaga.  
- Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden fer vaga (segons la normativa del Departament d’Ensenyament).  

-  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, abans de la vaga 
(dilluns). Els majors d’edat poden firmar-la ells mateixos. Si no lliuren l’autorització, els constarà el dia com a 
falta injustificada. 

Atentament,  
                                                                      

     La Direcció del Centre 
 
 
------------------------------------ --------------------------------- per retornar al centre ----------------------------------- 
 
Jo, ............................................................................... pare / mare / tutor de l’alumne/a  
.................................................................. he estat informat que el meu fill/a  s’ha adherit a la vaga convocada 
pel dies 22, 23 i 24 d’octubre per sindicats d’Estudiants. 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.  
 
Signatura / data  


