INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE BATXILLERAT I PELS SEUS PARES I/O TUTORS LEGALS
Segons l'article 27 del Decret 30/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de
maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, els centres podran donar de
baixa els alumnes de batxillerat que acumulin un nombre determinat de faltes d'assistència:
Baixes d'ofici des de l'inici del curs fins a l'1 de desembre
•

•
•

Si un cop iniciades les activitats lectives un alumne no s'hi ha incorporat o ha faltat
injustificadament, de manera contínua, a tots els períodes lectius durant 10 dies lectius, o de
forma discontínua durant 20 dies lectius, l'equip directiu s'ha d'adreçar als pares o tutors de
l'alumne – o a l'alumne, si està emancipat legalment o té 18 anys o més – per saber les raons
d'aquest absentisme.
Quan no hi hagi una causa justificada, el centre li ha d'oferir un termini perquè s'incorpori
immediatament a les activitats acadèmiques del curs i l'ha d'advertir que, si no s'hi incorpora,
se'l donarà de baixa d'ofici, quedant la seva plaça a disposició d'un altre alumne.
La direcció del centre ha de comunicar a la persona interessada, de forma motivada, per escrit i
per un mitjà fefaent, la baixa d'ofici de la matrícula, guardant una còpia d'aquesta comunicació
en l'expedient de l'alumne.
Baixes d'ofici durant la resta del curs

•
•

Es pot donar de baixa d'ofici un alumne quan falti injustificadament a classe, de forma contínua,
durant un període superior a 20 dies lectius, o de forma discontínua durant un període superior
a 35 dies lectius.
El procediment per comunicar-ho als pares, tutors o a l'alumne és el mateix que s'estableix en
l'apartat anterior (baixes fins a l'1 de desembre).
Conseqüències de la baixa d'ofici

•

El curs en què es doni de baixa d'ofici l'alumne computa com un dels quatre anys en què pot
romandre en el règim ordinari del batxillerat.

Com a comprovant de què heu rebut aquesta informació, us demanam que signeu la part final d'aquest
full i que els vostres fills la retornin, signada, als seus tutors.
.....................................................................................................................................................................

Jo, ............................................................................................................... , pare, mare o tutor/a de
l'alumne/a .................................................................................................... , del grup ....................... he
estat informat sobre les normes relatives a les baixes d'ofici.
......................... , .......... de .................................. de 2016
Signatura

