Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pla de les Moreres
Vilanova del Camí a 23 d’octubre de 2017
Sr/a. Pare i mare:
Per la present poso en el seu coneixement que s’ha rebut petició, de les classes de 3r ESO, 4t ESO i
Batxillerat, per adherir-se a les convocatòries de vaga el proper dimecres 25 i dijous 26 d’octubre
atenent a la convocatòria de diferents sindicats d’estudiants.
Atenent al fet que el dret de vaga és un dret individual i no tots els alumnes necessàriament
prendran les mateixes decisions, és important que les famílies incidiu en el plantejament dels
vostres fills/es
Tal com preveuen les NOFC (Normes organització i funcionament de centre), els alumnes de 3r, 4t
i BTX tenen reconegut el dret a la vaga, no obstant la no assistència a les classes ha de ser
degudament justificada. El seu fill/a alumne/a de 3r, 4t o Batxillerat pot estar afectat, si així fos,
heu d’autoritzar que faci vaga en el document adjunt.
Els alumnes de 1r i 2n ESO no tenen reconegut el dret de vaga i han d’assistir al centre.
El professorat del centre restarà a les aules corresponents, per atendre als alumnes que no facin
vaga i vinguin al centre.
Trobareu
més
documentació
informativa
a
la
web
(http://www.institutpladelesmoreres.cat/) apartat menú INFORMACIÓ

del

centre

Atentament

Josep Martí i Brocal
Director
Retornar-ho signat abans de divendres 3 de novembre al professor tutor

Institut Pla de les Moreres
Departament d’Ensenyament
Vilanova del Camí

En .................................................................pare/mare de. ............................................................
3r ESO ( 3.1 ..... 3.2 ...... 3.3 ....... 3.4....... 3.5.......)
4t ESO ( 4.1..... 4.2....... 4.3 ........ 4.4 ......)
Batxillerat ( 1rA ....... 1rB ........ 2nA....... 2nB.......)
Manifesto tenir coneixement de la proposta de vaga del dia 25 i 26 d’octubre, haver-ho comentat i
autoritzat al meu fill/a.
Vilanova del Camí a 23 d’octubre de 2017
.
Signat pare/mare
Cristòfor Colom, s/n
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 8041950
Email: a08044168@xtec.cat

