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Els cicles formatius de grau mitjà.

Assistència a classe dels alumnes
-Tots els alumnes degudament matriculats tenen el dret i el deure d’assistir a classe.
- L’especialitat d’aquest títol respecte de la resta d’alumnes de la Llotja, que queda justificada
per l’edat i per la pròpia naturalesa dels estudis.
















Les faltes d’assistència: els alumnes han d’assistir com a mínim al 80% del total d’hores
lectives de cada mòdul al qual estan matriculats. L’alumne que no tingui aquest mínim
d’assistència no podrà avaluar-se.
Els alumnes que no assisteixin a la totalitat d’hores lectives, per retards a l’entrada
o sortida abans de la fi de la classe, sense causa degudament justificada, se’ls podrà
tenir en compte el temps d’absència com a còmput del mínim d’assistència del 80%.
La simple signatura en el full d’assistència no prova l’assistència en la totalitat de la
classe. L’alumne ha de tenir presència física en l’aula des del començament, fins al final
de la classe.
Els pares dels alumnes menors d’edat tenen dret a ser informats sobre l’assistència a
classe dels seus fills.
Serà el tutor de grup qui farà arribar als pares, mare o pare o tots dos, les faltes
d’assistència dels seus fills, per mitjà d’informe detallat .
Els alumnes menors de 18 anys, no podran sortir del centre en horari escolar, ja sigui
hora lectiva o d’esbarjo. S’aplicarà un sistema de control per mantenir la vigilància
d’entrades i sortides.
La permanència de l’alumne en el recinte de l’escola, no implica l’assistència a classe.
Per tant serà considerat com a falta si aquest no és dins de l’aula.
La justificació de les faltes d’assistència d’alumnes sense document oficial quedarà en
valoració o criteri del tutor, a efectes disciplinaris.
El justificant que acredita el motiu de l’absència haurà de ser original i contenir dades
per la verificació de la seva autenticitat com per exemple el telèfon.
El professor de classe informarà a consergeria de l’absència de l’alumne, si aquest és
menor d’edat, per tal d’informar als pares.
El centre podrà organitzar reunions amb els pares i professors per tal d’informar de
problemes d’assistència i/o planificar l’activitat educativa.

(32.2 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no
s’han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col·lectives de l’alumnat sobre la seva assistència a
classe, quan siguin resultat de l’exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat
prèviament a la direcció del centre.
32.3 Els centres han de garantir el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe a
romandre al centre degudament atès.)



Faltes d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat.
En relació al que disposa l’article 32 del decret 279/2006, no es considerarà falta
d’assistència ni podran ser objecte de sanció les decisions col·lectives d’un o més grups
d’alumnes sobre la seva assistència a classe per tal d’exercir el dret de reunió en horari
lectiu. En aquest cas, cal que el consell de delegats ho comuniqui a la direcció del centre
mitjançant escrit presentat al registre del centre amb una antelació mínima de cinc dies

lectius. En aquesta comunicació ha de constar el resultat de la votació i la signatura dels
alumnes El nombre màxim de reunions en hores lectives durant un curs no pot passar
de 10 hores.
Tampoc seran objecte de sanció les decisions individuals o col·lectives d’adherir-se a
convocatòries de mobilització d’estudiants o de tipus general. Tanmateix, seran
comptabilitzades com a faltes d’assistència a efectes del 20% màxim de faltes.
Aquestes disposicions afecten a tot l’alumnat dels diferents nivells i no només a
l’alumnat dels cicles de grau mitjà.
Els alumnes menors d’edat hauran de presentar l’autorització familiar per tal de
participar en la dita mobilització. Els tutors s’encarregaran de donar el full d’autorització
perquè els alumnes menors d’edat el retornin degudament signat pels pares o tutors
legals.


Assetjament als alumnes per part d’altres alumnes, segons els tipus d’assetjament,
serà considerada com a falta molt greu. Serà objecte de sancions segons la normativa
vigent.

Normes de convivència en l’entorn de l’escola.


No és permès de cap manera, ni fumar ni prendre begudes alcohòliques, dins
del recinte de l’escola. Tampoc està permès de fumar en les zones d’accés al
centre. Serà considerat com falta greu.



El consum de substàncies estupefaents serà considerat com a falta molt greu.



Respecte a les instal·lacions de l’escola, els alumnes estan obligats a respectar
l’entorn i el material de l’escola. El trencament fortuït de material de l’escola seran
considerades com a falta lleu. Els danys deliberats a material o instal·lacions de
l’escola seran considerats com a falta molt greu. En un cas i en un altre, els
alumnes responsables o si són menors, els pares respondran econòmicament dels
danys causats. (És realitzarà un expedient previ disciplinari amb totes les garanties
per a que l’alumne pugui defensar-se).



Robatori: la direcció del centre posarà en coneixement de l’autoritat pública
l’existència de qualsevol conducta que sigui constitutiva de delicte o falta. Es farà
una denúncia a l’autoritat pública. En aquest cas, l’escola no podrà posar una
sanció disciplinària, però si acadèmica.

Alumnes amb necessitats especials:


Aquells alumnes que tinguin trastorns de l’aprenentatge degudament
diagnosticats han de rebre un tractament adequat al seu trastorn.
Els alumnes i els pares aportaran la documentació necessària per a que els
tutors tinguin coneixement d’aquestes circumstàncies.

El centre també podrà requerir la col·laboració dels equips d’assessorament
pedagògic d’ensenyament (EAPs). Si el trastorn està provat, es podrà aplicar
a l’alumne afectat una adaptació curricular.

