
Benvolguts pares: 
 
Un grup d’estudiants d’aquest centre s’ha adreçat a la direcció de l’escola per comunicar que 
el dia ....... no assistiran a classe a causa de .... (cal dir breument quins són els motius). 
 
L’escola ha parlat amb aquest grup d’estudiants i ha manifestat la postura del centre pel que fa 
al valor del treball i a l’exercici de la vaga com a mesura excepcional. També ha donat a 
aquesta situació el tractament educatiu que com a escola entén que li pertoca. 
 
Des de l’escola hem de dir que aquest centre no pot permetre que cap alumne falti a classe 
sense el coneixement de la família. Per tant, si el seu fill/a vol adherir-se a aquesta absència a 
classe, els preguem que emplenin la butlleta adjunta. Si el seu fill/a no presenta aquest 
justificant, l’escola no el podrà deixar sortir de l’escola. De la mateixa manera, si l’alumne no es 
presenta al centre a primera hora del matí, l’escola ho comunicarà immediatament a la família. 
Si l’alumne no és a l’escola, l’escola no se’n podrà fer responsable i, per tant, la responsabilitat 
continuarà sent de la família.  
 
També hem de dir que el consell escolar del centre, en el qual està representada tota la 
comunitat educativa, podria estudiar si aquesta absència podria no ser considerada com a 
falta, i per tant, en el seu cas, no ser sancionada pel director, tal com recull la normativa 
vigent.  
 
Naturalment, aquest centre garanteix el dret a l’educació dels alumnes que decideixen assistir 
a classe.  
 
Atentament, el Director 
 
 
 
 
 
 
En/na .............................................................................. com a pare/mare de l’alumne/a o 

l’alumne en cas de ser major d’edat............................................................................................... 

autoritzo a que el meu fill/a o l’adult major d’edat a que no assisteixi/ no assistiré a classe el 

dia ...................... entre les ............ i les ............ pel motiu ............................. , i en 

conseqüència allibero al centre docent de qualsevol responsabilitat respecte del meu fill/a o jo 

mateix (adult).   

I per que així consti, signo la present autorització en ......................................., a ........ de 

..................... de 20.......  

 
Signat Nom i cognoms del pare/mare o representant legal, o l’alumne en cas de ser major 
d’edat:  
DNI número: 
 
 


