Benvolgudes famílies i alumnat del centre
Com a Director he rebut comunicació escrita de SSTT de la convocatòria de vaga pel dia 29 de
novembre de 2018:
Senyor/a director/a,
Us informo que les organitzacions sindicals USTEC-STES, ASPEPC-SPS i CGT han convocat una jornada de vaga en
l’àmbit de l’ensenyament de 0 a 24 hores, per al dia 29 de novembre de 2018 que s’adreça a:
Personal docent funcionari i interí del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Personal laboral destinat en centres i serveis educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Personal docent, funcionari i interí, i personal laboral destinats en centres educatius de titularitat i gestió del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Personal docent i laboral destinats a les llars d’infants de titularitat Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal a
Catalunya.
L’organització sindical IAC, ha comunicat una convocatòria de vaga per al mateix dia 29 de novembre de 2018, de 00.00
a 24.00 hores per a tot el personal docent i no docent (exclòs el personal PAS) que treballa en centres educatius i
serveis educatius titularitat o gestió del Departament d’Ensenyament.
Així mateix, la convocatòria de vaga comunicada pel sindicat IAC per al dia 29 de novembre de 2018, estableix una
jornada de vaga parcial de 12.00 a 14.00 hores, per al Personal Tècnic i Administratiu dependent de l’Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya.
L’organització sindical I-CSC, ha comunicat una convocatòria de vaga parcial per al mateix dia 29 de novembre de 2018
de 12.00 a 14.00 hores, per al Personal d’administració i tècnic (personal funcionari) i personal laboral al servei de
l’Administració de la Generalitat destinat a qualsevol dels Departaments de la Generalitat i els seus organismes
autònoms.

Us fem saber que hores d’ara no sabem quin serà el seguiment de la vaga, per tal motiu us
recordem que el centre romandrà obert i s’atendrà en la mesura del possible a l’alumnat assistent.
En cas que considereu, com a membres de la comunitat educativa, que els vostres fills/es no han
d’assistir al centre caldrà que feu retorn signat a les tutories del justificant que teniu a sota.

………………………………………………………………………………………………………………………………
RETORNEU DEGUDAMENT COMPLIMENTAT AL TUTOR/A PER TAL DE PODER FER LA
JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES, SI EL CAS.
En/na ______________________________________________ (pare/mare/tutor) em dono
per assabentat i autoritzo l’alumne/a _____________________________ del grup
____________ a no assistir a classe

el dia ....................

I així ho signo:
Ripollet, ____de/d'______________ de 2017

