INS. GALILEO GALILEI
4. Faltes d’assistència
1. L’assistència és obligatòria per a tot l’alumnat matriculat al centre.
2. Cal que les famílies comuniquin les faltes d’assistència dels seus fills presencialment,
per telèfon o via mail.
3. A cada alumne se li donarà el primer dia de classe un talonari amb 10 fulls de
justificació de faltes d’assistència, que els pares o tutors legals hauran d’omplir i signar
quan l’alumne es reincorpori a l’institut.
Un cop acabat aquest talonari es podran descarregar l’imprès de la pàgina web de
l’institut.
4. El control d’assistència informatitzat es durà a terme a cada hora de classe. A primera
hora del matí es comuniquen les absències als pares o tutors legals, per correu
electrònic.
5. Els tutors controlaran les faltes d’assistència i les oportunes justificacions i en donaran
coneixement periòdicament als pares o tutors legals, tant a través del butlletí de
qualificacions (trimestral) com a les entrevistes personals (mínim una per curs).
6. A efectes acadèmics únicament tindran la consideració de faltes justificades les
següents:
•
•
•

Malalties i visites mèdiques, degudament documentades.
Força major (avaries en el transport públic, …).
Circumstàncies personals i familiars que facin inexcusable la presència de
l’alumne (defunció d’un familiar,…).

Cap altra circumstància no podrà considerar-se com a falta justificada. Aixa, per
exemple, no seran justificables els retards per haver-se adormit o la no asistencia a
classe per quedar-se a estudiar per a un examen.
7. Segons la seva periodicitat es consideren, legalment, els tipus d’absentisme següents:
•

Puntual: menys del 5% de faltes ( 1 dia al mes. o 6 sessions lectives, però
no cada mes.

•

Intermitent: es produeix a temporades, o en franges horàries determinades.
També les absències intermitents per motius de salud, sense justificant
mèdic.

•

Moderat : entre el 5% i el 25% de faltes. Entre 1 i 5 dies cada mes (o entre 6
i 29 sessions lectives).

•

Regular : entre el 25% i el 75% de faltes. Entre 6 i 15 dies cada mes (entre
30 i 89 sessions lectives cada mes).

•

Crònic : entre 75% i 100% de faltes. Entre 16 i 20 dies cada mes (o entre 90
i 120 sessions lectives).

•

Il·localizable : no és possible contactar amb la família i no es pot conèixer la
situació actual de l’alumne (posible canvi de població, de país…).
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8. Les actuacions a seguir davant reiterades faltes d’assistència injustificades a classe
seran:
•

Informar a la família quan l’alumne hagi acumulat 3 dies d’absència injustificats,
notificant-los que aquest elevat nombre de faltes pot repercutir en el seu
rendiment acadèmic.

•

Quan un alumne acumuli un total de 7 dies d’absència sense justificar, es
considerarà que la seva conducta ha estat greument perjudicial per a la
convivència al centre. Les sancions contemplades en aquest cas poden ser les
següents:
1. Prohibició de participar en activitats, sortides o viatges.
2. Si les absències injustificades es continuen repetint la coordinadora
pedagògica, a través de la Comissió d’absentisme, avisarà els Serveis
socials.
3. En casos extrems es pot arribar a l’expulsió del centre per un període
d’entre 1 i 15 dies lectius.

•

Quan l’absentisme sigui molt elevat i les mesures anteriors no hagin tingut èxit,
s’enviarà al domicili familiar una carta certificada comunicant el nombre total de
faltes d’assistència i els perjudicis que aquest fet pot ocasionar en la formació i
integració al centre dels seus fills. Es farà la comunicació al Consorci.
La comissió d’absentisme, formada per la coordinadora pedagògica, la o les
treballadores socials dels Serveis socials de la zona i la treballadora social de
l’EAP, recollirà periòdicament la informació dels casos d’absentisme i n’anirà fent
el seguiment, juntament amb els tutors.

•

En tot cas, el tutor seguirà tot el protocol d’absentisme i omplirà la documentació
que s’adjunta a l’annex l.

9. Quan un alumne ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament
una autorització escrita del pare, mare o tutor legal. Si no duu l’autorització per marxar
sol, és necessari que els pares el vinguin a buscar a l’institut.
10. L’ alumnat de Batxillerat que faci matèries soltes podrà sortir a les hores en què
s’imparteixen les matèries en les que no estan matriculats, sempre i quan es tingui
l’autorització signada pels pares o tutors legals, si no són majors d’edat.
11. Els alumnes de Batxillerat majors de 18 anys podran signar la justificació de les faltes,
però el tutor podrà demanar-los el comprovant. El tutor és qui dóna validesa a les
justificacions. Legalment, si l’alumne viu al domicili familiar, els pares o tutors legals
tenen dret a estar informats.
12. En aplicació dels criteris d’avaluació que cada matèria tingui establerts, l’absentisme
injustificat tindrà repercussions en la qualificació de les matèries afectades.

5. Ordre als passadissos

