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A l’atenció dels pares i mares dels nostres alumnes d’ESO i Batxillerat: 
 

1. El sindicat d’estudiants ha convocat una vaga estatal d’estudiants pels propers 
dies 22, 23 i 24 d’octubre per manifestar la seva disconformitat davant la LOMCE. 
D’altra banda, l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) ha convocat 
una manifestació, d’estudiants, professorat i famílies pel proper dijous 24 
d’octubre per exigir la paralització de la LOMCE. La convocatòria tindrà lloc a les 
12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona. 

 

 Segons l’article 32.2 del Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre drets i deures de 
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris 
de Catalunya, l’alumnat de Secundària a partir de 3r d’ESO té dret de reunió i de 
manifestació sempre i quan els delegats i delegades de curs ho hagin comunicat 
prèviament a la direcció del centre. 

 

 Segons l’article 32.3 del Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre drets i deures de 
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris 
de Catalunya, com a Centre ens comprometem a garantir el dret de l’alumnat, 
que no desitgi secundar les decisions sobre la no assistència a classe, a 
romandre al centre degudament atès. 

 
Volem recordar que de tot aquest procés se n’exclouen els grups-classe de 1r i 2n 
d’ESO, que  en cap cas poden presentar la petició ni prendre decisió sobre la no 
assistència generalitzada a classe. A més, tot l’alumnat de 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de 
Batxillerat que participi en la no assistència a classe haurà de presentar al seu 
tutor/a l’autorització signada pels pares/mares/tutors/es. 

 
Com a Centre Educatiu garantim un horari lectiu normal per atendre l’alumnat 
que assisteixi a classe els dies 22 i 23 d’octubre.  

 
2. El Comitè d’empresa ens ha fet arribar la convocatòria de vaga dels sindicats de 

professors per al dia 24 d’octubre. Estem gestionant la informació necessària 
per a poder comunicar a les famílies si, el dia 24 d’octubre, l’alumnat del centre 
podrà ser degudament atès. Informarem oportunament (a través del nostre 
lloc web i de les e-circulars). En qualsevol cas, el centre romandrà obert. 

 
 

Atentament, 
L’Equip Directiu 


