
Nota de premsa: Davant les mobilitzacions estudiantils contra la sentència del Procès 

 

L'Assemblea per una Escola Biliingüe de Catalunya (AEB) informa que algunes de les 

mobilitzacions d'estudiants convocades per a la setmana vinent per l'independentisme radical 

contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el procès, estan sent encoratjades per 

professors i directius dels centres educatius de Catalunya. 

 Per això, ens veiem en la necessitat de recordar que: 

1-   Els empleats públics estan obligats a vetllar pels interessos generals amb subjecció a la 

Constitució i actuar amb neutralitat i imparcialitat. Per tant,NO poden en cap cas animar als 

seus alumnes a participar en actes de protesta política. 

2.- La AEB convida als estudiants i professors a acudir amb normalitat als centres educatius i 

adverteix que cap acte de protesta de caràcter polític pot realitzar-se ni promocionar-se dins 

del centre educatiu. 

3.- Cap estudiant ni professor pot ser coaccionat a participar en vagues ni en concentracions 

polítiques. L'Administració educativa ha de preservar el seu dret a l'educació. 

4.- Les convocatòries de vagues han de realitzar-se conforme a les Lleis educatives i és 

necessari advertir que: 

 - Els menors de 16 anys només poden participar en les mobilitzacions si disposen d'una 

autorització signada pels seus pares o tutors. 

- Els estudiants majors de 16 anys tenen dret a manifestar-se i protestar exclusivament per 

discrepàncies amb l'àmbit de l'educació. 

- Les vagues i actes associats de protesta s'han de comunicar prèviament al centre escolar 

5.- Abans de la data prevista per a la inassistència col·lectiva a classe, els alumnes que 

decideixin no assistir a classe hauran d'informar el centre i fer-lo tal com estipuli en el seu 

règim intern. 

6.- Atès que la direcció del Centre ha de tenir la relació d'alumnes que faran vaga, els pares o 

tutors legals, si desitgen saber si el seu fill fa o no vaga,poden contactar amb el Centre per a 

sol·licitar la informació. 

 

INFORMA els teus hij@s dels seus drets i deures. 

DENÚNCIA qualsevol situació irregular  

CONTACTA AMB NOSALTRES a info@aebcatalunya.org si tens informació sobre actuacions 

irregulars o vols que posem la denúncia en el teu nom 

RECORDA que només la implicació de tots farà possible una escola neutral a Catalunya. 

                                                                   No callis! 

El que no es denuncia …no ha ocorregut 

 


