PROTOCOL D’ABSENTISME ESCOLAR

CURS 2018-19

Tota la normativa relacionada a l’absentisme escolar està compartida al google drive-mestrescurs 2018-19- documents centre- absentisme escolar.
Els tutors han d’enregistrar les faltes d’assistència i els retards diàriament. Aquestes faltes seran
notificades al GESTIB a final de cada mes i s’entregarà una còpia a la cap d’estudis. Al finalitzar
el primer trimestre de cada curs, es valorarà conjuntament (tutor i cap d’estudis) si és necessari
iniciar el protocol d’absentisme o continuar amb els protocols oberts el curs anterior.

Acords presos al claustre de dia 20/11/2017:
Absències per viatges: Les faltes d’assistència per viatges s’enregistren com a FNJ (falta no
justificada). S’ha d’omplir l’annex 8 des del 1r dia d’absència i s’omplirà tot i que sigui només
per 1 dia de viatge.
En tornar de viatge, la família ha d’omplir la part de darrera de l’annex per informar que
l’alumne s’ha incorporat al centre.

Els alumnes que s’han anat de viatge, no perden el dret a ser avaluats. Si durant el període de
viatge, el grup d’alumnes ha fet un examen, el mestre pot decidir fer-li el mateix examen o
avaluar-li amb un altre recurs (treball, resum, esquemes, exercicis al llibre o quadern...).
Absències per malalties: Les faltes d’assistència quedaran enregistrades com a faltes
justificades, quan les famílies avisin del motiu de la falta (mitjançant l’agenda, telèfon o altres
vies pertinents). El 1r i 2n dia d’absència quedaran enregistrades com a FJ (si la família ha
avisat). A partir del 3r dia, es recomana presentar justificant mèdic. Si l’alumne no és
reincident en faltes d’assistència, es considerarà justificada. Si l’alumne és reincident i no dur el
justificant mèdic, s’iniciarà el protocol d’absentisme. Si la família no ha avisat i un alumne dur 2
dies sense venir, el tutor ha de cridar a la família per esbrinar el motiu de l’absència.
Puntualitat:
S’enregistraran com a RNJ a partir de les 9:05h i a partir de les 14:05h. Les famílies han d’avisar
als tutors dels motius dels retards. Alguns dels motius donats per les famílies, com per
exemple: quedar-se dormit, perdre l’autobús... es donaran com a justificades fins a 3 vegades.
Si es continua amb la impuntualitat, els retards seran enregistrats com a falta RNJ.
Si són els mestres especialistes qui reben als alumnes a la primera sessió, informaran als
mestres tutors dels retards.
Les mitges faltes (arribar més tard o anar-se’n abans de les 14h) també seran enregistrades.
A la següent adreça en trobareu tota la informació sobre absentisme:
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instruccions_absentisme_escolar/

