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Instruccions del procés
1. Absència del professorat del centre educatiu en horari lectiu: La comunicació pot venir donada per:

Com.absències del
professorat

Justificant
absències/Com. baixa

Professorat
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NO
Situació
prevista?

Com. Consergeria/Equip
directiu
Professorat

Sí
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- Situació prevista: El professorat comunicarà al cap d'Estudis d'ESO o FP l'absència amb la suficient antelació. El professorat
s'anotarà en el full de guàrdies en els dies i les hores que vaja a faltar indicant que ha deixat tasques per realitzar per l'alumnat
(veure punt 2). Per facilitar aquesta tasca, els fulls de guàrdies estaran en la Sala de professorat disponibles per a una setmana
vista. El professorat prèviament haurà omplit la sol·licitud de permís o llicència a Direcció o a Direcció Territorial d'educació o
Dcció General de Personal, en funció de quin siga el cas.
- Situació imprevista: El professorat que no puga assistir a classe per alguna situació imprevista haurà de cridar al centre educatiu el
més aviat possible per comunicar la seua absència i que el professorat de guàrdia puga atendre el seu grup. El personal de
consergeria haurà de comunicar-se amb algun membre de l'equip directiu per informar de l'avinentesa. El membre de l'equip
directiu ho anotarà al corresponent full de guàrdies per al coneixement del professorat de guàrdia i facilitarà l'organització per a
que el grup siga atès. En cas que no siga possible comunicar-se amb el centre, el professorat podrà contactar directament amb
algun membre de l'equip directiu.

2. Previsió d'activitats i/o tasques a realitzar pel grup on tinga docència el professorat absent: Sempre que siga possible, el
Com. Cap estud.ESO/ FP

Registre full de
guàrdies

Professorat

4
Previsió tasques
alumnat

Sol·licitud de permís o
llicència

professorat preveurà activitats per a realitzar amb els grups amb que tinga docència, durant la seua absència. Aquestes
activitats/tasques les deixarà a la sala de professorat a la bústia destinada a tal efecte a disposició del professorat de guàrdia per
tal que aquests puguen continuar amb el normal desenvolupament de les classes. En les activitats s'indicaran els grups a que
corresponen i les instruccions que necessite el professorat de guàrdia.

3. Justificació de l'absència del professorat: El professorat que haja estat absent per permís, llicència, malaltia, etc., haurà d'omplir el

corresponent model de JUSTIFICANT D'ABSÈNCIES I/O RETARDS DEL PROFESSORAT disponible a la sala del professorat a les bústies
designades a l'efecte, i adjuntar la documentació justificativa de l'absència. En cas que l'absència siga per malaltia, a més, caldrà
presentar baixa mèdica en la Secretaria del centre, si aquesta dura més de tres dies consecutius.

Professorat
Justificant
absències/Com. baixa
Tasques alumnat
davant falta docent

Nom del document
- Full de guàrdies
- Sol·licitud de permís o llicència
- Tasques alumnat davant previsió falta
d'assistència del docent.
- Justificant absència professorat

Responsable
- Cap d'estudis
- Dcció centre/ Dcció

Territorial/Dcció Gral
Personal
- Cap d'Estudis
- Cap d'Estudis

Lloc d' arxiu
- Sala Professorat
- Sala Professorat/

http://www.ceice.gva.es/p
er/val/sjpermisos.htm
- Sala Professorat

- Sala Professorat

Temps retenció
- Setmana vista
- Any escolar
- Any escolar
- Any escolar

