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DOCUMENT INFORMATIU (FAQS) GESTIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA A BATXILLERAT: 

És obligatòria l’assistència a classe al ser uns estudis postobligatoris? 

Sí, l’assistència és obligatòria i acumular més d’un 20 % de faltes no justificades pot comportar 

la pèrdua del dret a l’avaluació continuada i fins i tot el dret a matrícula als estudis de 

batxillerat. 

 

Qui justifica les faltes d’assistència? 

La justificació de les faltes d’assistència és una potestat del tutor o tutora de l’institut. La família 

o responsable del menor d’edat informa del motiu de la no assistència a classe, però no 

justifica. 

 

Quines faltes no són justificables? 

La no assistència per preparar exàmens o treballs no serà motiu de justificació. Si es detecta 

aquesta pràctica, de forma individual o col·lectiva, el professor/a corresponent pot aplicar les 

sancions o aplicar correctius a l’avaluació continuada (no a l’avaluació final) que cregui 

oportunes. 

 

Com es justifica una falta? 

L’adult responsable ha d’enviar un missatge via iEduca al tutor/a corresponent, explicant el 

motiu de l’absència. 

En casos de força menor, com responsabilitats o events familiars, malalties de curta durada o 

indisposicions puntuals, no és necessari aportar cap document. En cas de la no assistència de 

llarga durada tant de forma continuada com de forma intermitent, sí que serà necessari aportar 

algun document acreditatiu. 

 

Com es justifica una falta d’assistència a un examen o les hores anteriors a un examen? 

En aquest cas, el professor/a corresponent, per tal d’evitar situacions irregulars (faltar per no 

haver de fer l’examen el dia corresponent o bé faltar a les hores anteriors per tal de preparar-lo 

millor), pot demanar algun document acreditatiu de l’absència.  

 

És responsabilitat de tots plegats l’educació en els valors de la probitat acadèmica i de la cultura 

de l’esforç i la responsabilitat. Conductes improcedents com demanar de justificar absències 

amb motius que no són del tot ajustats a la realitat no beneficien a l’alumnat.  


