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NOTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES 
 

 

Estimats pares i mares, 

 

D’acord amb les convocatòries de vagues generals des de demà dia 3 d’octubre 

fins al 13 d’octubre, us informem que els treballadors tenen dret legítim a fer-la, 

respectant les condicions establertes a l’Ordre TSF/224/2017 de 29 de setembre 

(podeu consultar el text de l’Ordre a la plataforma Alexia). 

 

L’Escola té vocació de donar servei, però alhora, ha de respectar la decisió lliure 

i individual de cada un dels treballadors, en secundar o no la vaga. 

 

D’acord amb la normativa legal vigent l’Escola romandrà oberta i respectarà els 

serveis mínims determinats per l’Administració. Ara bé, aquesta situació pot 

comportar no poder garantir els serveis necessaris per donar l’atenció que 

habitualment l’Escola ofereix als seus alumnes i a les seves famílies. El dia de la 

vaga s’atendrà als alumnes amb el personal que assisteixi al centre. 

 

És per aquest motiu, que considerem que han de ser les pròpies famílies les qui 

lliurament han de decidir si els seus fills/es han d’anar o no a l’Escola. 

 

La direcció del Col·legi podrà decidir el tancament de l’escola, en el cas de 

considerar no poder garantir la seguretat dels seus alumnes, del personal o de les 

instal·lacions del centre. 

 

També us informem que, pels mateixos motius, l’empresa de càtering proveïdora 

de l’escola, no pot garantir el servei d’entrega i, per tant demà dia 3, no hi haurà 

servei de menjador. Alhora us informem que tampoc hi hauran activitats 

extraescolars en el dia de demà. 

 

Donada la durada de la convocatòria us anirem informant sobre qualsevol 

esdeveniment o canvi que es vagi produint mitjançant els canals de comunicació 

establerts per l’escola (groupnote, alexia i web). 

 

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament i resto a la vostra disposició. 

 

Francesc Utrilla 

Director  


