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Santa Eulàlia de Ronçana, 25 de setembre de 2017
Benvolgudes famílies,
Durant el dia d'avui alumnes i delegats de les classes dels cursos superiors, Batxillerat i
Cicle Formatiu, i segon cicle de l'ESO, 3r i 4t, han comunicat a la direcció del centre la seva
voluntat d'adherir-se a una vaga d'estudiants convocada per alguns sindicats el dimecres
27 i dijous 28 de setembre. D’acord amb la normativa es permet que no sigui sancionada
com a falta la no assistència a classe dels alumnes dels estudis postobligatoris i de segon
cicle d'ESO, amb determinades condicions. Aquestes condicions inclouen la necessària
autorització per part dels pares o tutors de cadascun dels alumnes menors d’edat que
vulguin adherir-se a una convocatòria de vaga.
Així doncs, us informem que l'Institut ha pres les següents determinacions:
1. No considerar com a falta la no assistència a classe els dies 27 i/o 28 d'octubre per

part dels alumnes que hagin estat autoritzats pels seus pares o tutors mitjançant la
butlleta que trobareu adjunta al final d'aquest document. Aquesta butlleta pot ser
signada,
escanejada
i
enviada
per
correu
electrònic
a
l'adreça
secretaria@iesvalltenes.cat o bé lliurada en mà a la secretaria del centre.
2. Seguir amb normalitat les activitats lectives amb el professorat independentment

del nombre d'alumnes assistents a les classes.
3. Els alumnes autoritzats pels seus pares o tutors que no assisteixin al centre hauran

de demanar a cada professor la feina realitzada aquest dia.
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el centre mitjançant telèfon o correu electrònic.
Cordialment,

Aleix Buch
Director
Institut La Vall del Tenes

En/Na,
pare, mare o tutor/a de
alumne/a del curs
l'autoritzo a (marqueu una o les dues caselles)
no assistir a classe dimecres 27 de setembre de 2017
no assistir a classe dijous 28 de setembre de 2017

d'acord amb l'article 24.2 del Decret 102/2010 d'autonomia dels centres educatius.
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