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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE  

LA CONVOCATÒRIA DE VAGA DELS ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA, 
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS  

EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2017 
 

Us informem que el proper dijous dia 26 d’octubre els sindicats d’estudiants han convocat a 
l’alumnat d’ensenyament a fer una vaga per la situació que es viu a Catalunya en aquests 
moments, segons manifest adjunt. El professorat no està convocat a la vaga, així que 
s’oferiran els serveis de manera normalitzada. 

  
L’alumnat de tercer i quart d’ESO, de Batxillerat i de Formació Professional secundaran la 
vaga convocada. Recordem que el Consell Escolar del centre tolera la vaga de l’alumnat 
sempre que hagin seguit el protocol de vagues aprovat, la qual cosa s'ha fet aquesta 
vegada. D'aquesta manera es tolera la no assistència a les classes a l'alumnat de tercer 
i quart d'ESO, de Batxillerat i de Formació Professional que vulgui adherir-se a la 
protesta. En el cas de l'alumnat menor d'edat, la no assistència a classe per aquest motiu 
haurà de ser autoritzat per escrit pels pares, mares o tutors legals per tal que no tingui la 
consideració de falta. Aquesta autorització s'haurà de lliurar al tutor o tutora del seu fill 
o filla com a molt tard el divendres dia 27 d’octubre. 
 
Adjuntem també el manifest que han redactat els representants dels estudiants de l’Institut 
S’Agulla. 
  

 

 

Blanes, 24 d’octubre de 2017 

LA DIRECCIÓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORITZACIÓ DELS PARES/MARES/TUTORS LEGALS DE L'ALUMNAT MENOR D'EDAT 

(Aquesta autorització s'ha de retornar signada al tutor/a  abans de divendres 27 d’octubre de 2017) 

 

 
En/Na _____________________________________________________ pare/mare/tutor legal de 
 
l'alumne/a ______________________________________________________ AUTORITZA al/a la  
 
seu/seva fill/a a no assistir al centre el dia 26 d’octubre 2017 per tal de poder secundar la vaga 
 
convocada. 
 
 
 
 
 
Signatura del pare/mare/tutor legal     Data:____/_____/2017 


