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CONTROL ASSISTÈNCIA PROFESSORAT 
 
A la taula de la Sala del Professorat hi ha els fulls d’assistència que cal signar 
cada dia.  
 
L’horari del professorat està marcat per la Generalitat en les instruccions de 
començament de curs i complementat pel Marc Horari del Centre.  
 
Quan un professor/a preveu que no podrà assistir o ho farà amb retard a les 
classes o a les reunions previstes, cal que ho comuniqui personalment amb 
antelació a la Cap d’Estudis, tot emplenant el full de notificació de falta prèvia 
d’assistència (que es troba a la gaveta de la sala de professors o al final 
d’aquesta guia) indicant-ne el motiu, les classes o reunions que es veuran 
afectades i la tasca que els alumnes han de fer. 
 
En cas que el professor/a tingui un imprevist i no pugui assistir al Centre, cal 
que es posi en contacte amb l’institut el més aviat possible i que doni les 
indicacions oportunes a fi i efecte de poder cobrir la seva substitució. 
Posteriorment, també ha d’emplenar el full de justificació de faltes d’assistència 
o declaració responsable (també a la sala de professors i al final d’aquesta 
guia) i lliurar-lo a Direcció. 
 
Si un professor deixa classes o reunions per fer encàrrec de serveis (és a dir, 
reunions o cursos convocats pel Departament d’Educació, Ajuntament...) també 
seguirà el mateix protocol. 
 
En qualsevol cas, és necessari que posteriorment es lliuri el full de justificació 
de l’absència o declaració responsable. Sense aquest document, la falta 
d’assistència es comptabilitzarà com a injustificada. 
 
Periòdicament (a principi de cada mes) trobareu penjat a l´ATRI el recompte de 
faltes d’assistència de cada professor/a del mes anterior. Cal que cadascú el 
revisi i doni el seu vistiplau i, en cas de dubte o no conformitat, ho faci saber a 
Direcció.  
 
 

  

 
 


