Article 126. Deure de responsabilitat envers els propis fills
126.1 Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els seus
propis fills, en tant que alumnes del centre.
126.2.Els pares col·laboraran amb el centre per a la bona marxa de l'educació dels propis
fills i assumiran les responsabilitats que en nom seu reglamentàriament els pertoquen.
126.3.1 Els pares, mares o tutors legals han de garantir el dret a l’escolaritat dels seus
fills. En aquest sentit, són els primers responsables de vetllar per la seva assistència i
puntualitat. Els pares comunicaran l'absència dels seus fills i el motiu: per telèfon,
directament al tutor/a o a través de l'agenda.
126.3.2 Absències justificades en excés: en cas d’absències reiterades i justificades per la
família, l'escola valorarà la possibilitat de sol·licitar altres documents que ho acreditin.
126.3.3 Procediment de seguiment i actuacions:
a. L'administrativa del centre introdueix puntualment en un excel les faltes d'assistència
dels alumnes -informació que proporcionen els/les tutores mensualment-.
b. El sistema comptabilitza diferenciadament: dies sencers, matins, tardes i hores totals
d'absència cada mes. En el còmput queden destacats els alumnes l'absència justificada
dels quals supera el 25% del total de les hores lectives. De la mateixa manera, destaquen
els alumnes amb un 5% de faltes no justificades.
c. Aquestes darreres informacions es consignen a l'informe de l'alumne i es tramet a l'EAP.
d. La treballadora social de l'EAP convoca una entrevista amb cada una de les famílies
consignades, a la que assisteix el/la director/a, i en la que s'exposen les dificultats que
comporta un nombre d'absències tan alt, i s'ofereixen estratègies per corregir la situació
un cop escoltats els motius adduïts per la família.
e. Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, el
director o directora del centre educatiu ha de comunicar, per escrit, la situació
d'absentisme als serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una
còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.
f. Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d'absentisme, els
directors dels centres educatius n'han d'informar el director o directora dels serveis
territorials per tal que, si escau, ho posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família.
e. Per indicació del Delegat Territorial, aquestes dades s'han d'introduir anualment a
l'aplicatiu d'indicadors i comunicar a inspecció el resultat de les actuacions realitzades.
126.4 Els pares, mares i tutors legals tenen el deure de:
a. Seguir les normes d'higiene que, per algun motiu puntual (polls, etc), formuli el centre.
b. A vetllar per la salut i benestar dels seus fills; per la qual cosa, en cas de símptomes de
malaltia, tal com estats gripals, processos de febre, conjuntivitis, etc, no han de portar-los
a escola fins que aquests símptomes hagin desaparegut.

