
assistència i puntualitat

• En cas de d'absència o retard a primera hora del matí s'avisarà la família mitjançant un correu electrònic.  Si 

algú necessita que aquesta comunicació sigui via SMS, cal notificar-ho a la secretaria del centre

● L'institut comença les seves classes de Batxillerat a les 8:30h del matí.

● En iniciar-se les classes de primera hora l'alumnat haurà d'estar dins de les aules les classes i es tancarà

la porta d'entrada a l'institut (reixa de consergeria).

● L'alumnat que arribi un cop tancada la porta i sense cap justificació escrita haurà d'esperar al vestíbul

fins l'hora següent i a consergeria s'anotarà el retard. Aquest retard es considerarà una falta

d’assistència injustificada.

● L'alumnat de batxillerat, ensenyant sempre el carnet d'estudiant, podrà sortir del centre a l’hora de

l’esbarjo (11:30 – 12:00) i quan falti un professor/a a darrera hora del matí. També podran entrar a

segona hora del matí si es preveu que el professor o professora que els hauria d’atendre no hi serà. Per

poder gaudir d’aquest règim d’entrades i sortides, cal que presentin, però, una autorització signada pels

pares a l’inici de curs. Tret d'aquests tres supòsits, l'alumnat de batxillerat no podrà sortir de l'institut

encara que falti un professor/a.

● Per sortir de l’institut durant l’horari escolar en cas de visita mèdica o per qualsevol altra gestió

prevista, és prescriptiva l’autorització escrita del pare, mare o tutor legal, sempre que l’alumne/a sigui

menor d’edat. Aquesta autorització (model oficial que es trobar a la web del centre) haurà de

presentar-se al professor de guàrdia que comprovarà la seva veracitat per telèfon i avisarà d'aquest fet

a consergeria perquè pugui sortir del centre. L'autorització es lliurarà a consergeria, on es procedirà a

registrar-la a l'aplicatiu de gestió de l'aula.
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● Quinzenalment s'enviarà a la família un informe de l'assistència i la puntualitat de l'alumnat

mitjançant un correu electrònic. Aquest informe també inclourà un resum de les petites incidències

de convivència detectades .

● L’alumnat ha de justificar totes les seves faltes d’assistència i de puntualitat amb immediatesa,

mitjançant el model que es pot descarregar a l'espai web del centre i que ha d’introduir, un cop

complimentat, a la bústia que hi ha al costat de consergeria.

● Si la falta d'assistència es pot preveure amb antelació, cal comunicar-la prèviament al tutor o tutora.

Si ha estat sobrevinguda caldrà fer-ho telefònicament al més aviat possible. Posteriorment, caldrà

justificar-la per escrit.


