Badalona, 9 de novembre de 2018
Benvolgudes famílies,
El dret de vaga dels alumnes de secundària i/o batxillerat, està regulat pel decret
d'autonomia de centres.
La direcció del centre té constància, a través d’un comunicat dels delegats d’alguns grups
de 3r de Secundària, que s'ha pres la decisió, per part dels alumnes, de sol·licitar el dret de
vaga en relació a la vaga d'estudiants convocada pel dimecres 14 de novembre de 2018, amb
l’objectiu de lluitar contra el sexisme i el masclisme a les aules i demanar la incorporació de
l’educació sexual inclusiva dins del sistema educatiu.
Els alumnes de segon cicle de Secundària, segons recull el nostre Reglament de Règim
Intern, tenen dret a participar en aquest tipus d’actes si es compleixen determinats requisits, que
en aquest cas s’han complert degudament.
En aquest sentit, els alumnes de 3r de Secundària podran adherir-se a la jornada
de vaga del dia 14 de novembre, tenint en compte que:






El Centre no convoca la vaga i, per tant, mantindrà l’horari lectiu habitual.
En tot cas, el dret de vaga és un dret individual i el centre estarà obert en tot el seu horari
lectiu habitual i atendrà els alumnes que no vulguin secundar la vaga i estiguin en el centre.
Els alumnes de segon cicle d’Educació Secundària podran exercir el seu dret de vaga prèvia
autorització dels seus pares o tutors legals de la no assistència al centre.
Durant l'exercici de dret de vaga és responsabilitat dels pares el que facin els seus fills. El
professorat i l’Equip Directiu del Centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas
d'inassistència d'un alumne.

Per a qualsevol dubte o consulta, poden trucar al telèfon del centre i parlar amb qualsevol
membre de l’equip directiu.
Atentament,

Mª Dolores Pelegrina
Directora del Centre

 ............................................................................................................................................................................
En/na, ___________________________________________amb DNI___________________
com

a

pare/mare

de

l’alumne/a__________________________________

del

grup________________ autoritzo a que el meu fill/a no assisteixi a classe el dia 14 de novembre
entre les _________ i les _________ pel motiu ________________________, i en conseqüència
allibero al centre docent de qualsevol responsabilitat respecte del meu fill/a.
I per que així consti, signo la present autorització,
___________________, a ______ de _______________ de 2018
Signatura
MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ - Fundación Educativa Jesuitinas - Badalona
C/ Sant Joan Evangelista 22

C.P.: 08918 Tlf.: 933871554

a8001108@xtec.cat

