
Activitat acadèmica i vagues pels dies 16, 17 i 18 d’octubre

Data:  16/10/02019

Benvolgudes famílies,

En relació a les peticions d’inassistència col·lectiva presentades a la direcció del centre, així com
dels comunicats oficials dels SSTT, us informen dels següents fets:

 Alumnat ESO i BTX:

Les peticions d’inassistència col·lectiva de l’alumnat (aplicables a partir de 3r d’ESO) han
de seguir un protocol explicitat a les Normes d’organització i funcionament, en aquest cas
no s’han complert els terminis i per tant la no assistència es comptabilitzarà com a falta.
L’activitat acadèmica serà l’habitual i les classes es desenvoluparan amb total normalitat
durant els dies 16 i 17 d’octubre. El dia 18 hi ha convocada vaga general.

 Alumnat de Cicles formatius:
Les peticions d’inassistència han estat respostes i avui dimecres 16 d’octubre de 2019 es
faran classes amb normalitat  i  els dies 17 i 18 d’octubre no es comptabilitzaran com a
faltes  les  inassistències.  Cal  dir  que  el  centre  romandrà  obert  i  s’atendrà  a  l’alumnat
assistent

 Professorat: 


Ahir vaig rebre una notificació del director de SSTT que informava del següent:

«Us  informo  que  les  organitzacions  sindicals  Intersindical  CSC  (I-CSC)  i  Intersindical
Alternativa de Catalunya (IAC), han comunicat una jornada de vaga general en l’àmbit
de Catalunya per al dia 18 d’octubre de 2019, de 00.00 a 24.00 hores.»

Us fem saber que  hores d’ara no sabem quin serà el seguiment de la vaga entre el
professorat,  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 justifiqueu la seva inassistència a la tutoria 
corresponent.

Cordialment,

Ripollet, a 16 d’octubre de 2019


	Activitat acadèmica i vagues pels dies 16, 17 i 18 d’octubre

