
INFORMACIÓ VAGA 25 i 26 DE GENER 2023

INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)                       Data: 23/01/ 2023

Benvolgudes famílies i alumnat del centre,

Com a Director he rebut comunicació escrita dels Serveis Territorials d’educació al Vallès
Occidental de la convocatòria de jornada de vaga pels dies 25 i 26 de gener de 2023 i
que tot seguit us pressento:

Senyor/a director/a, 

Us informo que les organitzacions sindicals USTEC, CCO, I-CSC, UGT i CGT han comunicat diferents 
convocatòries de vaga pels dies 25 i 26 de gener, de 00.00 a 24.00 hores que abasten als col·lectius 
següents: 

- Personal docent funcionari i interí del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
- Personal docent, funcionari i interí destinats en centres educatius de titularitat i gestió del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
- Personal docent i personal laboral destinat a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Personal laboral del Departament d’Educació 

La convocatòria de vaga comunicada pel sindicat COS pels dies 25 i 26 de gener de 2023, de 00.00 a 24.00
hores, al col·lectiu següent: 

- Tots els treballadors i treballadores que depenguin del Departament d’Educació. 
La convocatòria de vaga comunicada pel sindicat ASPEPC pel dia 25 de gener de 2023, de 08.00 a 22.00 h.
adreçada al col·lectiu següent: 

- Cossos de professors d’ensenyament secundaris que presten serveis als centres docents públics 
de Catalunya. 

Pel que fa als serveis mínims, heu de tenir en compte el que s’estableixi a l’ordre del Departament 
d’Empresa i Treball que s’ha de publicar, tant en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya com en la 
seva pàgina d’internet, per la qual es garanteixen els serveis essencials i es determinen els serveis mínims. 
Per aquest motiu heu d’adoptar les mesures organitzatives i d’informació a les famílies que considereu 
oportunes, en funció de la previsió d’incidència de la vaga en el centre. 

- Hores d’ara no coneixem l’abast del seguiment per part del personal de centre.

- Dins dels serveis mínims decretats per la Conselleria d'Empresa i Treball,  es garanteix que hi
haurà una persona de l'equip directiu present al centre al llarg de la jornada i un docent per
cada tres unitats.

-  El centre romandrà obert en el seu horari habitual i es vetllarà per atendre l’alumnat que
assisteixi.

- Segons la llei, l’alumnat a partir de 3r d’ESO pot decidir de forma col·lectiva la inassistència a
classe  seguint  la  normativa  reflectida  a  les  NOFC;  el  nivell  de  4t_ESO  ha  presentat  la
documentació en temps i forma. Batxillerat i CCFF poden fer-ho fins avui 23/01/2023. El nivell
de  3r_ESO  no  ha  presentat  documentació  en  temps  i  forma.  El  dret  a  la  inassistència
col·lectiva no està reconegut per a 1r i 2n d’ESO.

- Malgrat l’esmentat anteriorment, l’alumnat d’ESO que no assisteixi al centre per decisió de la
família o representants legals; només caldrà justificar a les tutories l’absència d’aquest dia.

Cordialment,

Ripollet, a 23 de gener de 2023
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