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INFORMACIÓ  DELS TUTORS/ES PER A L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES 

 

• Els alumnes de 1r d'ESO i 2n d'ESO, no poden legalment exercir el dret a la vaga. 
 

• Els alumnes que no realitzen una activitat extraescolar han de vindre obligatòriament a 

l'institut, ja que tenen classe i sempre estaran atesos pel professorat. En cap cas, podran anar-

se'n a casa. 
 

• Els pares hauran de signar un justificant en la Consergeria del centre quan l'alumne haja 

d'eixir per a una visita mèdica o entre tard a l'institut per qualsevol motiu. Posteriorment, 

l'alumne haurà de justificar al seu tutor i a cada professor les classes que ha faltat (el model 

del justificant es pot obtindre a la web del centre o en Consergeria). 

 

• Si els pare/mare/tutor legal no pot arreplegar el seu fill en persona durant l’horari lectiu, pot 

delegar eixa responsabilitat en una tercera persona, sempre que emplene i entregue en 

Consergeria el document existent a tal efecte, que es pot obtindre a la web (àrea de 

Secretaria) o en Consergeria del centre. 
 

• Si se sap amb antelació que un professor no pot impartir la seua classe a primeres hores, als 

pares s'enviarà amb l'alumne o per WebFamília un comunicat de permís de no assistència 

a 1ª hora del matí. 
 

• Només es considerarà justificada l'absència d'un alumne a qualsevol examen al llarg del curs 

quan concórreguen circumstàncies de causa major alienes a la seua voluntat que haurà 

d'acreditar documentalment. En tal cas, realitzarà l'examen en una data alternativa establida 

pel professorat del centre. 
 

• Les absències no justificades oficialment (document mèdic o assistencial) a classe en hores 

anteriors a un examen es consideraran falta greu. 
 

• Els exàmens extraordinaris es faran al voltant d'una setmana després de finalitzar les 

classes. 
 

• Per acord del consell escolar, l'alumnat no podrà utilitzar el mòbil en tot el recinte 

escolar si no té autorització d’un docent. En cas de no complir esta norma, podrà ser 

amonestat i se li retirarà el mòbil sense la targeta durant dos dies i hauran de vindre els 

pares o familiar major d'edat a recollir el mòbil a caporalia d'estudis.  

 
 

Per a qualsevol dubte ha de parlar amb el tutor del seu fill en les hores d'atenció a famílies. 
També pot telefonar al 962 617 715 o enviar un mail al 46020273@edu.gva.es 
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