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Justificació absències diàries alumnat 

Nom i cognoms de l’alumne/na Data naixement 

Nom i cognoms del pare / mare / tutor-ra responsable Telèfon de contacte 

 
� 1r ESO � A  � CFM CAI+APD � 1r 
� 2n ESO � B  � CFM SMX+GAD � 2n 
� 3r ESO � C  � CFS ASIX - DAW � 3r 
� 4t ESO � D  � CFS EDI   
� 1r BTX � E  � C Formació Específic Accés a GS   
� 2n BTX        

 
Motiu pel qual no ha pogut assistir a classe DATA M atí Tarda 

� 1a � 7a 
� 2a � 8a 
� 3a � 9a 
� 4a � 10a 
� 5a � 11a 

  

� 6a � 12a 
Cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT el justificant corresponent 

 
 
 
(signatura) 
 
La Seu d’Urgell, ____ d’/de ________________ de 20___ 
 
 
Efectes de l’acumulació de faltes d’assistència inj ustificades— [article 17 - Títol V de les NOF] 
 

NIVELL 
ACUMULACIÓ 

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

15 hores � Apercibiment amb notificació als pares 
1r ESO 
2n ESO 30 hores 

� Apercibiment amb notificació als pares  
� Comunicació a la treballadora social de l’EAP 
� Pèrdua del dret a assistir a activitats extraescolars. 

� Per a l’alumnat que superi el 25% de les 
faltes d’assistència en un trimestre s’activarà 
el protocol d’absentisme. 

20 hores � Apercibiment amb notificació als pares 
3r ESO 
4t ESO 40 hores 

� Apercibiment amb notificació als pares  
� Comunicació a la treballadora social de l’EAP 
� Pèrdua del dret a assistir a activitats extraescolars. 

� Per a l’alumnat que superi el 25% de les 
faltes d’assistència en un trimestre s’activarà 
el protocol d’absentisme. 

 

NIVELL 
ACUMULACIÓ 

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

20 hores � Apercibiment amb notificació als pares 

40 hores � Apercibiment amb notificació als pares  
� Pèrdua del dret a assistir a activitats extraescolars. 

BTX 
CF 

60 hores � Possibles mesures disciplinàries 

 

 
1. L’acumulació d’absències als Cicles Formatius pot provocar la impossibilitat de l’aplicació correcta dels criteris generals d’avaluació i la pròpia 
avaluació contínua. A més, cada matèria / crèdit / mòdul avaluarà, si s’escau, l’assistència de la forma que especifiqui en la programació de l’assignatura, 
comunicant-ho a l’alumnat a principis de curs. Per tots aquests motius, l’Institut farà un seguiment global i anual de l’assistència de l’alumnat, adoptant les 
següents mesures:  
a) L’acumulació del 10% d’hores d’absència a classe (a un crèdit/ mòdul/ Unitat formativa) comportarà la comunicació. Així mateix aquest fet 

comportarà la pèrdua del dret d’assistència a les activitats extraescolars organitzades per aquest crèdit. 
b) L’acumulació del 20% d’hores d’absència a classe (a un crèdit) comportarà la pèrdua del dret d’avaluació contínua en aquest crèdit mòdul/ Unitat 

formativa i una sanció disciplinària, si s’escau. Aquest fet es comunicarà als pares i al Cap d’estudis de CF. 
c) Quan sobrepassi el 20% d’hores d’absència, l’alumnat pot ser susceptible de ser inhabilitat per a cursar el crèdit mòdul/ Unitat formativa a l’Institut 

per tot el període que resti fins a la fi del curs acadèmic. Aquest fet serà, també, comunicat als pares i al Cap d’estudis de CF. 
d) Els Departaments de CF consignaran en les seves Programacions didàctiques el nombre màxim de faltes d’assistència per a poder tenir dret a 

l’avaluació.  
 


