A l'atenció de pares, mares i tutors de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat de l'Institut Coster de la
Torre,
Com ja sabeu, el sindicats d’estudiants han convocat mobilitzacions per a la setmana que ve als instituts i
universitats. Els delegats dels grups de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat ens han comunicat que els grups que
representen s’adhereixen a la convocatòria. En concret, els grups de 3r i 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat han
decidit fer vaga els dies 23 i 24 d’octubre.
Des de direcció us recordem que aquest és un dret reconegut per la normativa vigent però només per als
alumnes de 3r, 4t i batxillerat. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot fer vaga. La normativa també especifica
que per a que l’absència no tingui la consideració de falta ha d’haver estat prèviament comunicada pel
consell de delegats a la direcció del centre i que cal que estigui autoritzada pels pares o tutors legals.
Les Normes d’organització i funcionament del nostre centre especifiquen que la vaga, malgrat que es
demani de forma col·lectiva, s’exerceix individualment. I sou els pares, mares o tutors legals els que
heu d’autoritzar els vostre fills a fer vaga per a que no es consideri una falta d’assistència no justificada.
És per això que, a part d’informar-vos de la convocatòria, aquesta mateixa circular inclou ja l’autorització
per si creieu que els vostres fills s’han de sumar a la protesta. Caldria que la retornéssiu al tutor del
grup, com a molt tard el dimarts 22 d’octubre.
Pel que fa al professorat, dir-vos que per al dijous 24 d’octubre la convocatòria de vaga afecta tots
els sectors de l’ensenyament. La jornada està recolzada, de forma unitària, per tots els sindicats. De
moment 4 professors del centre ens han comunicat la seva intenció d’adherir-s’hi, 3 s’ho estan pensat
i 18 professors no ho faran. La resta no s’ha manifestat. Tingueu en compte que el professorat no té
cap obligació de comunicar amb antelació la seva intenció de fer vaga, per tant aquestes dades són
només orientatives.
Aclarir que el servei de transport està garantit, tant d’anada com de tornada. El professorat present
al centre haurà d’actuar en base als alumnes que vinguin. S'intentarà respectar al màxim l'horari lectiu
i la distribució per grups habitual. Els alumnes no es reagruparan tret que la falta de professorat ho fes
inevitable.
Donada la situació, deixem que sigueu els pares i les mares que trieu la conveniència o no que els vostres
fills i filles vinguin a classe aquest dia.
Atentament,
L’equip directiu

21 d’octubre de 2013

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

(Signatura)

En/Na ….........................................................................., com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/
a …............................................................ del grup ….............., l’autoritzo a sumar-se a la decisió
col·lectiva, resultat de l’exercici del dret de reunió, que ha estat adoptada per l'alumnat del centre respecte
a l’assistència a classe els dies 22,23 i 24 d’octubre de 2013, per a que l’absència no tingui la consideració
de falta ni sigui objecte de sanció.
(Lloc)........................................................ a (Data) …...................................... de 2013

(Signatura)

