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Circular informativa

Sr./Sra. ...................................................................................................................................................

Adreça:  ..................................................................................................................................................

Al començament d’este curs escolar, vam mantenir una reunió inicial amb els pares o tutors dels nostres 
alumnes, a la qual vosté estava convocat i no va assistir. En esta reunió, es van tractar temes importants 
amb possibles repercussions legals o administratives per a les famílies; per això, volem informar-lo d’al-
guns punts, especialment d’aquells relacionats amb l’assistència a classe en condicions idònies.

Hem d’entendre l’educació no sols com un dret sinó com un element imprescindible en el desenvolupa-
ment personal, social i professional del seu fill/a, com a garantia d’igualtat d’oportunitats i de llibertat. L’edu-
cació és un vehicle en el desenvolupament de les capacitats personals, condicionant del futur de l’alumne.

En el procés educatiu estan implicats les Administracions públiques, el professorat, l’entorn social i la 
mateixa família. És al si familiar on s’ha de començar a establir les pautes educatives perquè la resta 
d’agents implicats puguen continuar treballant en l’educació del seu fill. 

Els correspon, a vostés, establir les bases de l’assistència a classe, i de la puntualitat, i també, conti-
nuar a la llar amb les consignes que cada vesprada porten els alumnes quant a tasques a realitzar fora 
de classe. Estes tasques estan especialment relacionades amb el desenvolupament de l’exercici de la 
responsabilitat, no únicament amb l’aprenentatge de continguts escolars, sinó més aviat amb el compli-
ment de compromisos que potenciaran el desenvolupament de conductes responsables en el seu fill/a.

Vosté ha d’establir amb claredat els horaris de gitar-se i alçar-se, també ha d’establir les pautes perquè el 
seu fill/a es prepare la vesprada anterior els materials i efectes necessaris per a assistir al centre escolar, 
i ha de procurar les condicions òptimes d’hàbits d’higiene i alimentació. 

Quan es produïsquen faltes d’assistència i puntualitat que no es troben correctament justificades per 
escrit, el tutor/a del seu fill/a contactarà amb vostés perquè les justifique. En el cas que estes conduc-
tes siguen reiterades i no tinguen justificació, els citarem a una entrevista al centre escolar per intentar 
reconduir estos aspectes. Finalment, en el cas que no es corregisquen, notificarem els fets al Programa 
de Prevenció d’Absentisme Escolar Municipal.

Una vegada notificat l’absentisme escolar del seu fill/a a l’Ajuntament, este adoptarà les mesures oportu-
nes per a solucionar-lo, i en cas de no poder resoldre’l, s’informarà l’autoritat judicial competent.

Atentament,

Alacant ......de ....................del ..........

La direcció. Firma i segell


