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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 

  
 

 Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognom Ferran Vidal Jordi Flavià Olga Quesada  

Càrrec 
Cap d’Estudis d’ESO i 

BATX-CAS. 
Coordinació  de Qualitat Direcció 

Data 07-Març-16 07-Març-16 07-Març-16 

 
 

 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució 

00 29-nov-04 Creació del document Web 

01 19-des-13 Adequació a la nomenclatura i normativa vigent Web 

02 07-Mar-16 
Control d’assistència amb l’ i-educació, 
s’afegeix el CAS 

Web 
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1. OBJECTE 

Descriure la sistemàtica  per tal de controlar l’assistència de l’alumnat de batxillerat i CAS 
 

2. ABAST 

Tots els alumnes que cursen Batxillerat i CAS. 
 

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Aquest procediment ha estat elaborat d’acord amb: 
 
El manual de qualitat MQ-Q-422-T-01-ET. 
El Projecte Curricular d’ESO i Batxillerat. 
La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 
Procés de Gestió Acadèmica de Batxillerat-CAS  

4. RESPONSABILITAT 

L’elaboració, revisió i actualització d’aquest procediment és responsabilitat del Cap 
d’Estudis d’ESO, BATXILLERAT i CAS. El manteniment i distribució és responsabilitat del 
Coordinador de Qualitat i l’aprovació és responsabilitat de la direcció. 
 

5. VOCABULARI 

D’acord amb la norma ISO 9001. 
 

6. ACTUACIÓ 

El control d’assistència el farà cada professor/a dels alumnes assignats als seus crèdit. 
Realitzarà el control d’assistència amb el programa i-educació a l’inici de cada classe 
preferentment, si no li és possible, ho farà durant la resta de la jornada.  
El programa i-educació, després de la introducció de la falta d’assistència per part del 
professor enviarà un correu electrònic als pares dels alumnes menors d’edat avisant de 
l’absència de l’alumne/a.  
Actuaran d’igual manera els professors de crèdits variables.  
Els alumnes justificaran les absències al seu tutor/a i aquest, a mesura que els va rebent, 
els anirà justificant en el programa, convertirà les faltes injustificades en justificades 
D’aquesta manera, al final del trimestre, amb el butlletí de notes informarem a les famílies 
de les faltes d’assistències justificades i injustificades. 
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Si l’alumne és major d’edat el professorat portarà el control de l’assistència amb el 
programa i-educació de forma interna i es notificarà a l’alumne/a la pèrdua de l’avaluació 
continua amb el document adient. 
Si són menors d’edat se li comunicarà als pares. 
 

6.1 PLANIFICACIÓ 

La planificació d’aquest procediment està determinada d’acord amb el Projecte Curricular 
de Batxillerat-CAS, el NOFC i el procés de Gestió Acadèmica de Batxillerat.   
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6.2 REALITZACIÓ. (CONTROL D’ASSISTÈNCIA)  

Alumnes 
Matriculats

Secretaria
Formació de grups en funció del 

tipus de batxillerat o amb els 
criteris de formació de grups CAS

PCC
PGA

NOFC

Procès de 
gestió 

acadèmica

Coordinador, Tutors i Professors
Reben llistes d'alumnes dels seus 

grups

Professors
Passen llista a cada crèdit amb el programa i-

educació 

Registre 
d'assistència a 

l'i-educació

Tutors
Comunicar a l'alumne 

oralment les faltes

Alumnes 
assistència 
controlada

Professor
Comunicar a l'alumne/pares les faltes 

quant passin del 10% al butlletí de notes. 
Suposa la perdua de l'avaluació continua

És menor d'edat l'alumne?

Tutors
El programa informa als 
pares de l'absència per 

correu electrònic

Registre 
seguiment 

tutorial amb i-
educació

No Sí

 

7. REGISTRES. 

Llistat d’alumnes dels professors amb el control d’assistència per crèdit  amb el programa 
i-educació. 
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Llistat o informe de faltes justificades i injustificades generades pel programa 
Registre dels tutors de trucades telefòniques, telegrames a la fitxa de tutoria de l’alumne. 
 
 
8. ANNEXOS 

 
 


