AUTORITZACIÓ ADHESIÓ DELS MENORS D’EDAT
A LA NO ASSISTÈNCIA COL·LECTIVA
L’ALUMNE
Nom i cognoms: ________________________________________________________
Curs: _____________________________

DNI: ________________________

PARE, MARE o TUTOR LEGAL que signa aquesta autorització
Nom i cognoms: ________________________________________________________
DNI: _________________________

Amb motiu de la convocatòria de no assistència col·lectiva, per la present,
AUTORITZO el meu / la meva fill/a a no assistir a classe el/s dia/es:
___________________________
Estic assabentat d’allò que per aquestes absències es determina a les NOFC (Normes
d’Organització i Funcionament del Centre).
Per a més informació consulteu la pàgina web del centre: www.lopezvicu.info

Barcelona, ______ de _________________ de 20_____

Signatura del pare, mare o tutor indicat a d’alt.
DE LES NOFC, apartat 4b
Els alumnes tenen dret a la no assistència col·lectiva, però per al bon funcionament i organització del centre, sempre que un
alumne vulgui adherir-s’hi, caldrà seguir aquest procediment:
 Els alumnes hauran de comunicar anticipadament i per escrit la seva intenció de no assistir al centre, especificant el
seu nom i cognoms, número de DNI o de document identificatiu legal i signatura. Aquest document ha de tenir una
presentació adient: full sencer (no un tros), full blanc, escrit a bolígraf (no a llapis)... Hi ha de constar que els alumnes
coneixen quina és l’entitat convocant i les raons de la convocatòria, així com les seves raons per adherir-s’hi.
 A més, en el cas dels alumnes menors d’edat, caldrà que anticipadament portin l’autorització escrita i signada pel
pare, mare o tutor legal, que poden trobar al nostre web. Cal que s’hi especifiqui la data de la no assistència, l’hora de la
manifestació si s’escau, i que justifiqui l’absència de l’alumne per aquest motiu. L’alumne ha de portar aquesta autorització
amb antelació, signada en paper (no per correu electrònic o d’altres mitjans). Si l’alumne ha vingut al centre, no se li
permetrà sortir abans de l’hora habitual si no és amb aquesta autorització.
La no assistència col·lectiva es decideix pels estudiants de manera col·lectiva en exercici del seu dret de reunió, però la decisió
de secundar la no assistència col·lectiva és individual.
Als alumnes que secundin la no assistència col·lectiva se’ls comptarà falta d’assistència (justificada, si han complert el
procediment) però no se’ls penalitzarà de cap manera.
Com que la no assistència col·lectiva és un dret dels alumnes, el centre no prendrà mesures que puguin invalidar aquest dret, com
per exemple posar controls o exàmens en aquestes dates o treballar aspectes molt significatius de la matèria, però si hi ha exàmens o
altres estratègies d’avaluació planificats prèviament, no es canviaran de data i se seguirà amb el ritme normal de les classes.
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