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PROTOCOL D’INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA 

 

1. Només poden organitzar-se els alumnes de 3r i 4t curs de l’ESO i els estudiants de                

postobligatoris (Batxillerat i CFGM/S) 

2. La junta de delegats té una bústia-safata on rebran totes les notificacions dels             

sindicats d’estudiants. 

3. La junta de delegats tindrà una adreça de correu electrònic que el centre posarà a la                

seva disposició, per comunicats externs i comunicació amb la direcció i entre els             

membres de la junta. 

4. Quan es convoqui una inassistència col·lectiva, els delegats, en reunió          

extraordinària,coordinaran les accions. Han de convocar als estudiants en assemblea          

per grup-classe per tal de comunicar els motius i/o circumstàncies de la            

inassistència i han de votar el seu seguiment (preferentment a l’hora de tutoria a              

l’ESO i BAT). El model d'acta i de recull de signatures és l'annex 1. 

5. Per Acord del Consell Escolar només es justificarà la inassistència quan aquesta rebi             

el suport del 65% de l’alumnat matriculat i que assisteix habitualment a classe. A              

partir d’aquest percentatge, els acords de les assemblees dels grup-classe seran           

vinculants. El dret d’inassistència s'articula en blocs d'alumnat: 3r i 4t d’ESO// BAT             

// CFGM // CFGS i CAS. El model d'acta de resum dels acords de la junta de                 

delegats és a l'annex. 

6. El representant dels delegats comunicarà a la direcció la decisió amb 48 hores             

d’antelació. Hi ha d’haver dos dies sencers lectius entre la petició i el dia              

d’inassistència com a mínim.S’hauran d'adjuntar els documents de l'annex: 

A. El full oficial de comunicació d’inassistència a la direcció. 

B. L'acta dels acords de cada grup-classe amb el full de signatures amb el             

DNI annexat. 
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C. En cas de menors d’edat, la recollida del full d’autorització dels pares.            

Per tant, s’hauran de fer responsables de la seva distribució i recollida,            

cada delegat ho farà amb el seu grup-classe i li lliurarà a la direcció del               

centre (s'habilitarà una partida econòmica específica per fer les         

fotocòpies). 

D. Els alumnes majors d’edat podran justificar les seves faltes. Les seves           

famílies podran rebre la informació que sol·licitin segons el procediment          

establert. 

7. La direcció comunicarà l’aprovació o no de la inassistència als pares i alumnes a la               

pàgina web i al professorat per correu electrònic. Els professors passaran llista a             

classe i posaran falta als alumnes. El tutor justificarà les faltes quan rebi les              

autoritzacions. 

8. En el cas que els nombre de dies d’inassistència afecti sensiblement la prestació del              

dret a rebre uns continguts que habilitin per a l’obtenció d’un títol, el centre              

assegurarà que els continguts es treballin per sistemes no presencials (o el            

mecanisme que determini el departament didàctic) mantenint el dret ulterior          

d’avaluació. 

9. Qualsevol dubte en la interpretació del protocol serà resolt per la Direcció. 

 


