
  

 
 

 

 
CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 

 
L'assistència a les classes i activitats organitzades pel Conservatori         

Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”, és           
obligatòria. El nombre de faltes injustificades que, per a cada assignatura,           
impossibilitarà l’avaluació continuada dels alumnes serà el següent: 

 

1.1. LÍMIT DE FALTES INJUSTIFICADES A MÚSICA 

 a) Classes d’especialitats d’una sola sessió setmanal: 6 faltes injustificades          
durant tot el curs, seguides o aïllades.  

b) Classes d’assignatures de dues o més sessions setmanals: 12 faltes           
injustificades durant tot el curs, seguides o aïllades.  

El professor tutor ha de comunicar les absències als alumnes i als pares i              
mares d’aquests (quan siguien menors d’edat), per intentar trobar-hi solucions          
abans que els mecanismes de control de les absències actuï sobre ells.  

- Tipologia de faltes d'assitència a música: 

FJ Falta justificada: La justificació d’una o més faltes d’assistència s’ha d’acceptar            
exclusivament per raons de malaltia, activitats obligatòries del seu centre d’estudis           
de règim general (CEIP o IES) i, excepcionalment, per motius de força major greu.              
Per justificar la falta d’assistència cal presentar una instància signada pel pare, mare             
o tutor/a. A la página web del centre n’hi ha un model a la disponibilitat de tota la                  
comunitat educativa.  

Donat cas de malaltia greu i perllongada, i a la vista dels informes mèdics, el               
nombre de faltes d’assistència a classe serà il.limitat. En aquest cas, l’alumne ha de              
sol.licitar la dispensa de convocatòria per a no perdre un any de permanència als              
estudis. 

FI Falta injustificada. Qualsevol altre tipus d’absència.  

Una vegada superat el nombre màxim de faltes d’assistència injustificades a           
classe, l’alumne/l’alumna/l’alumna perd automàticament el dret a l’avaluació        
contínua i el dret d’assistir a les classes setmanals. Aquest fet s’ha de comunicar per               
escrit a l’interessat o, en cas de l’alumnat menors d’edat, al pare, mare o tutor legal.  

Els alumnes/les alumnes que perdin el dret a l’avaluació contínua han de            
realitzar un procediment substitutori d’avaluació, que consisteix en un examen final           
de convocatòria ordinària, al darrer trimestre del curs, davant un tribunal avaluador.  



  

 

 

 

Aquesta prova inclourà tots els continguts establerts a la programació didàctica de            
l’assignatura de la qual l’alumne/l’alumna/l’alumna ha perdut el dret a l‟avaluació           
contínua.  

  

1.2. LÍMIT DE FALTES INJUSTIFICADES A DANSA 

a) Classes de Música (per a Dansa): 6 faltes injustificades durant tot el curs,              
seguides o aïllades. 

 
b) Classes de Dansa clàssica i Dansa espanyola: el 20% de la càrrega             

lectiva anual faltades injustificadament durant tot el curs, seguides o aïllades. 
 
La justificació d’una o més faltes d’assistència s’ha de fer documentalment i            

s’accepten exclusivament  les raons establertes pel centre.  
 

- Tipología de faltes d’assistència a dansa: 
 

● FJ Falta justificada: la justificació d’una falta s’accepta únicament per algun           
d’aquests motius: 

 
a) Enfermetat o lesió: 

Per a justificar la falta és necessari presentar un document. 
No es computarà a efectes de pèrdua d’avaluació contínua en els           
casos d’enfermetat. Una lesió pot no impossibilitar l’assistència a         
classe, per això, quan es doni aquesta circumstància, els pares/mares          
hauran d’informar a la tutora. 

 
Donat cas de malaltia greu i perllongada, i a la vista dels informes             
mèdics, el nombre de faltes d’assistència a classe serà il.limitat. En           
aquest cas, l’alumne ha de sol.licitar la dispensa de convocatòria per a            
no perdre un any de permanència als estudis. 

 
b) Assistència a viatges d'estudi o altres activitats acadèmiques similars,         

organitzades pel centre on l'alumne/a cursa els estudis obligatoris: 
 

Per a justificar aquesta falta és necessari presentar un certificat  



  

 
 
 
 
 
expedit pel director o el secretari acadèmic del centre educatiu          
organitzador de l'activitat. 

 
c) Causa de Força Major. 

 
● FI Falta injustificada: qualsevol altre tipus d’absència. 

 
Una vegada superat el número màxim de faltes d'assistència injustificades a classe,            
l'alumne perd automàticament el dret a l'avaluació contínua i el dret d’assistir a les              
classes setmanals. Aquest fet s'ha de comunicar per escrit al interessat. 
 
Els alumnes que perdin el dret a l'avaluació contínua podran realitzar un            
procediment substitutori d'avaluació que consisteix en un examen en "convocatòria          
ordinària", davant un tribunal avaluador, dels continguts establerts a la programació           
general anual de l’assignatura de la qual l'alumne ha perdut el seu dret a l'avaluació               
contínua. 
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Cap d’estudis 

 
Eivissa, 1 de juliol de 2019 

 

 
 


