C2F/17-18
Viladecans, 23 d’octubre de 2017.
Benvolguts pares:
Un grup d’estudiants d’aquest centre s’ha adreçat a la direcció de l’escola, per comunicar-li que el dia 26 d’octubre
de 2017 no assistiran a classe atès que secundaran la vaga general estudiantil convocada pel Sindicat d’Estudiants ,
segons s’indica a la seva pàgina web en contra de la repressió franquista i el 155.
L’escola ha parlat amb aquest grup d’estudiants i els ha manifestat la postura del centre pel que fa al valor del treball
i a l’exercici de la vaga com a mesura excepcional. També ha donat a aquesta situació el tractament educatiu que
com a escola entén que li pertoca.
Des de l’escola hem de dir que aquest centre no pot permetre que cap alumne falti a classe sense el coneixement
de la família. Per tant, si el seu fill/a vol adherir-se a aquesta inassistència a classe, els preguem que omplin la
butlleta adjunta i que la lliurin al tutor/-a del curs 48 hores abans del dia que es dugui a terme la vaga. Si el seu fill/a
no presenta aquest justificant, l’escola no el podrà deixar sortir de l’escola. Igualment, si l’alumne no es presenta al
centre a primera hora del matí, l’escola ho comunicarà immediatament a la família. Si l’alumne no és a l’escola,
l’escola no se’n podrà fer responsable i per tant, la responsabilitat continuarà sent de la família.
Naturalment, aquest centre garanteix el dret a l’educació dels alumnes que decideixin assistir a classe.

Atentament,
Francesc Serra Gené
Director
#
En/na .............................................................................. com a pare/mare de l’alumne/a
...........................................................................................................................................
autoritzo que el meu fill/a no assisteixi a classe el dia ...................... entre les ............ i les ............ pel motiu
............................. , i en conseqüència allibero al centre docent de qualsevol responsabilitat respecte del meu fill/a.
I per què així consti, signo la present autorització a Viladecans, a ........ de ..................... de 20.......

Nom i cognoms del pare/mare o representant legal:

Signatura
DNI núm:

Av. Germans Gabrielistes, 22
08840 Viladecans (Barcelona)
Email: secretaria.viladecans@gabrielistas.org

Tel:
Tel:

936 58 17 50
654 54 50 47

Web: http://viladecans.gabrielistas.org

