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Actuacions preventives d’absentisme escolar
L’absentisme escolar és l’absència reiterada i no justificada dins de l’horari lectiu.
Els alumnes matriculats al centre tenen el dret i l’obligació d’assistir a les classes i
activitats educatives que s’organitzen durant el curs.
Sempre que un alumne falti a una classe o activitat escolar, els pares o tutors han de
comunicar-ho (a ser possible, prèviament) als professors corresponents i al tutor que és qui en
porta el control.
Tots els alumnes tenen el dret d’ésser avaluats. No es pot deixar d’avaluar cap alumne
pel fet que hagi estat absentista, igual com passa amb el dret a l’escolarització.

Mesures preventives

1. A fi controlar l’absentisme i mirar de reduir-lo al màxim, la direcció del centre
aplicarà els mecanismes necessaris perquè durant les primeres hores de la jornada
escolar es telefoni diàriament als pares dels alumnes absentistes que no hagin
avisat amb anterioritat de la falta d’assistència.
2. Pel que fa als alumnes de batxillerat, la no assistència a classe d’un 25% suposarà
la pèrdua de l’avaluació contínua del trimestre en què s’hagi produït. En aquest
cas, els departaments fixaran en la programació de principi de curs els
mecanismes d’avaluació de l’alumne absentista. En els casos en què l’absentisme
s’hagi produït per raons justificables, la junta d’avaluació decidirà si cal
interpretar l’absentisme com a justificat o injustificat i, en conseqüència, aplicar o
no aplicar la pèrdua de l’avaluació contínua.
3. Els alumnes de l’Aula Oberta, quan hagin faltat el 20% de les classes d’una
assignatura, no seran avaluats positivament, sinó que se’ls guardarà la nota a
l’espera que esmenin l’assistència.

Consideracions

1. Els professors i les professores han de portar el control exacte de les faltes
d’assistència de la seva assignatura les quals s’han d’apuntar al full
d’assistència de l’alumnat de la sala de professors.
2. Els professors i les professores poden determinar quines faltes són justificades i
quines no ho són (prèvia consulta, si s’escau, amb el tutor/a i pares).
3. Quan un alumne arribi a les 20 faltes d’assistència injustificades en una
assignatura el professor/a li posarà per escrit una falta de disciplina, segons
determina el RRI.
4. En el cas d’alumnes absentistes sempre s’intentarà aplicar la mediació, com a
via de possible resolució del conflicte.
5. El criteri que s’apliqui per a l’avaluació dels alumnes absentistes que hagin
perdut el dret a l’avaluació contínua ha de constar en la programació de les
assignatures, s’ha de fer públic i comunicar a l’alumnat a principi de curs.
6. Quan un alumne sigui absentista se l’avisarà abans que arribi al límit que
suposa la sanció per faltes d’assistència injustificades.

