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VAGA ESTUDIANTIL DEL 16 DE DESEMBRE DE 2021

Benvolgudes famílies,

La vaga convocada pel dijous 16 de desembre és una vaga convocada oficialment per un sindicat d'estudiants.

Per un cantó, l'alumnat de 1r i de 2n d'ESO no té reconegut el dret de vaga, segons el  Decret de Drets i Deures de
l'alumnat de Secundària, però per altra banda, l’'alumnat de 3r i de 4t d’ESO i, l’alumnat d’estudis postobligatoris si
que pot exercir-lo, amb prèvia autorització.

En el cas dels/de les menors d'edat hauran de presentar aquesta autorització signada degudament pels seus/per les seves
pares/mares o tutors/es legals, per tal d'exercir l’esmentat dret. En el cas dels/de les majors, l’hauran de signar elles o
ells mateixos

De tota manera, cal tenir en compte que:
 La responsabilitat i la decisió última que l'alumne/a faci o no vaga és sempre de la família, en el cas dels/de les

menors.
 La pèrdua dels dies lectius perjudica sobretot a l'alumnat.
 Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l'obligació fer-la. La vaga és un dret, que com tots, s'ha

d'exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que l'originen.

La Direcció del centre

________________________________________________________________________________________________

(alumnat menor d’edat)
En/na  _______________________________________
amb  DNI  ___________________  autoritza  el/la  fill/a
_______________________________,  de _____ curs  i
grup _____, a no assistir a classe el dia 16 de desembre
de 2021 amb motiu de la vaga.

Signatura pare/mare/ tutor/a legal de l’alumne/a,

(alumnat major d’edat)
En/na  _______________________________________,
amb DNI ___________________, de _____ curs i grup
_____, no assistirà a classe el dia 16 de desembre de 2021
amb motiu de la vaga.

Signatura pare/mare/ tutor/a legal de l’alumne/a,

Manresa, 14 de desembre de 2021


