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INSTRUCCIONS PER A JUSTIFICAR LES FALTES D’ASSISTÈNCIA I/O RETARDS 
PER PART DE LES FAMÍLIES 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
A continuació us indiquem el protocol que podeu utilitzar per justificar les faltes i/o absències 
dels/de les vostres fills/filles: 
 

 Heu de comunicar les justificacions al/a la tutor/a individual del/de la vostre/a 
fill/filla. Serà el/la tutor/a individual qui justificarà les faltes o retards. 
 

 Per comunicar-vos amb el/la tutor/a ho podeu fer mitjançant la missatgeria de la 
plataforma iEduca disponible a través de la nostra web (http://insramoncasas.cat). A la 
pàgina web del centre trobareu un enllaç (marge superior dret) on podreu accedir-hi 
amb usuari i contrasenya. Un cop heu accedit a la plataforma iEduca, en el menú 
esquerre podreu entrar a la missatgeria per escriure la justificació. 

 
 Si el/la tutor/a us facilita un correu electrònic i us indica que podeu fer servir aquest 

canal de comunicació, també podreu justificar les faltes. 
 

 En la nostra pàgina web, dins del menú, trobareu un model per justificar les faltes: 
Secretaria, Models justificació absències, Autorització absència alumnat. Aquest model 
es pot enviar pels canals anteriorment esmentats (per missatgeria a iEduca, per correu 
al/a la tutor/a o en paper lliurat al/a la tutor/a). 

 
 En el cas que l’absència que s’ha de justificar sigui causada per una convocatòria de 

vaga per part de l’alumnat, s’ha de justificar amb el model de justificació propi per 
aquest motiu que trobareu al menú de la nostra web: menú marge superior dret, 
Secretaria, Models justificació absències, Autorització vagues alumnat. L’autorització 
s’ha de lliurar al/a la tutor/a abans del dia de la vaga. 
 

 Us preguem que no utilitzeu el correu del centre per justificar les faltes o absències. 
 
 
En el cas que l’alumne/a no pugui assistir al centre per circumstàncies especials o més 
específiques, poseu-vos en contacte amb el/la tutor/a individual, en aquest cas és 
recomanable la comunicació directa ( telèfon, correu electrònic o presencialment). 
 
Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el/la tutor/a individual del/de la 
vostre/a fill/a. 
 

Rebeu una salutació cordial,   
 

            Equip directiu 
           Institut Ramon Casas i Carbó 

http://insramoncasas.cat/

