COMUNICAT ALS PARES I MARES DE L’ALUMNAT DE L’IES LES FOIES.
Alguns grups d’alumnes del centre han decidit no assistir a classe el dia/dies
..............., d’.................... de 201...., després que els seus representants realitzaren una
reunió informativa. Els motius, segons escrit presentat a la secretaria del centre amb
data .......... d’................... de 201...., no són altres que l’adhesió a la vaga convocada
pel Sindicat d’Estudiants
Davant aquesta situació volem fer-los arribar la següent informació extreta de l’article 34 del
Decret 39/2008 de 4 d’abril:
1. Punt 1: El dret a la no assistència a classe només el poden exercir els alumnes
a partir de tercer curs d’ESO.
2. Punt 2: Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels
alumnes han de disposar de la corresponent autorització dels seus pares,
mares, tutors o tutores, en cas de que siguen menors d’edat. En el cas que
l’alumne no estiga autoritzat la responsabilitat de totes les accions que aquest puga
realitzar recauran sobre les famílies, de no entrar al centre de manera voluntària. Per
autoritzar el seu fill o filla hauran d’omplir l’autorització que figura en aquest full.
3. Punt 4: L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o alumna per a
no assistir a classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del
centre derivada de la seua actuació, tant amb la resta de l’alumnat com a
terceres persones.
4. Punt 6: Els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre
en el centre degudament atés a l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret
de reunió en els termes que preveu la legislació vigent, així com als alumnes
que no disposen de la preceptiva autorització dels pares, mares, tutors o
tutores. És a dir, les classes es desenvoluparan amb normalitat durant tot el dia, sense
importar el nombre d’alumnes presents.
5. Punt 7: Les decisions col·lectives dels alumnes d’exercir el seu dret de reunió,
que impliquen la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors
o tutores hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació
mínima de cinc dies naturals.
Benigànim, .........d’....................... de 20.....
..............................................................................................................................................................................

AUTORITZACIÓ
(Nom i Cognoms) _______________________________________________________________________pare, mare, tutor/a de
l’alumne/a __________________________________________________________________________ de l’IES Les Foies a
l’empara de l’article 34 apartats 4 i 5 del Decret 39/2008 de 4 d’abril i a l’efecte de l’exercici del dret de reunió previst en l’article 8
de la llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del dret a l’Educació, AUTORITZE el meu fill/a per a la no assistència a classe
el/les dia/dies _________ d’____________ de 20___ i EXONERE el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’esta
autorització.
El pare, mare, tutor/a

Signat.: ___________________________
______________________, ____ d’________________ de 20___
Nota: Tornar signat al tutor/a del grup com a justificant.

