Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Vil·la Romana
VAGA D’ESTUDIANTS
Amb motiu de la vaga pel clima convocada pels sindicats d’estudiants, una àmplia majoria
d’alumnes de 3r i 4t d’ ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu d’Administratiu, han comunicat a la direcció
del centre la seva intenció de seguir la vaga el proper divendres 27 de setembre de 2019. Per
això us informem que:
-

Al ser només una vaga d’estudiants, l’activitat al centre serà l’habitual. S’impartiran les classes
amb normalitat. L’alumnat que s’adhereixi a la vaga, doncs, s’haurà de responsabilitzar de
posar-se al dia per recuperar la matèria perduda.

-

Tenint en compte el sentit de la vaga, a les 10:45 hores aturarem les activitats i
ens concentrarem tots al pati on es llegiran textos i manifestos en defensa del
planeta i contra el canvi climàtic. Després de l’estona de pati les classes seguiran
amb normalitat.

-

Les faltes d’assistència per motiu de la vaga es consideraran justificades sempre que s’hagi
seguit el procediment establert i així ho consideri el Consell Escolar.

-

Els pares o tutors legals hauran de signar la conformitat i autoritzar la no
assistència, fent-se responsables de l’absència de l’alumne.

-

En la tasca educativa que ens correspon a tots, entenem que aquesta situació és una bona
oportunitat per reflexionar amb el vostre fill/a sobre el contingut de les reivindicacions i la
transcendència del dret de vaga i les seves conseqüències.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que considereu necessari.
Ben cordialment,
Lurdes Balmes Baulenas
Directora
La Garriga, 25 de setembre de 2019
Retornar a l’Institut ......................................................................................
En/Na....................................................................
pare/mare/tutor
de
................................................................. del curs ..........................................
Autoritzo
No autoritzo
(marqueu el que correspongui)
a no assistir al centre per tal que pugui donar suport a la convocatòria de vaga d’estudiants.
Signatura:

Carrer Santa Maria del Camí s/n
08530 la Garriga
tel.938718303
fax 938716601
e-mail a8035234@xtec.cat

Data:

l’alumne/a

