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Justificació Absències 
 

Benvolgudes famílies, 
 
El present escrit és per aclarir el tema de justificació de faltes d'assistència a l’escola. 
 
La normativa és molt clara i diu explícitament que la responsabilitat de justificar una              
absència escolar és dels pares o tutors legals dels alumnes. 
 
Per tant quan algun alumne falti a l’escola s’haurà d’indicar el motiu prioritàriament a              
l’agenda escolar o bé directament al tutor/a o en darrer terme per telèfon a l’escola.               
Si no es justifica es considerarà falta injustificada. 
 
La normativa sobre absentisme escolar també és molt explícita i dictamina que quan             
en un mes hi ha 4 faltes sense justificar s’iniciarà el protocol d’absentisme. Dins              
l’absentisme hi ha tres graus diferents: esporàdic, intermitent i crònic i en cada un              
d’ells diferents professionals hi intervindran com: El policia tutor, Serveis Socials o            
fins i tot els Tècnics de la Conselleria de Menors i Família del Consell de Mallorca. 
 
Pel que fa a les absències per viatges, sigui quina sigui la durada, es consideraran               
faltes injustificades ja que hi ha un calendari oficial de dies lectius i no es               
compleixen. Per això, tothom qui programi un viatge ho haurà de posar en             
coneixement dels respectius tutors i si aquest implica la no assistència durant més             
de 10 dies lectius cal que també passi per direcció a signar un document. Això es fa                 
per evitar haver de posar en marxa els protocols d’absentisme abans esmentats.  
 
Recordau que tot això es fa per a protegir els drets i deures dels menors d’assistir a                 
classe amb puntualitat i complir els horaris aprovats per desenvolupar les activitats            
del centre. 
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