
COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT FAMILIAR TEMPORAL  

 

Jo (nom pare/mare/tutor/a).................................................., amb DNI............................., 

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a.................................................. del curs ........................ 

Confirmo estar assabentat/ada que: 

1. El fet que el meu fill/a deixi d’assistir a classe durant un període de temps es 

considera falta injustificada per part del protocol d’absentisme de la ciutat de 

Girona, ja que pot comportar alteracions en el ritme d’aprenentatge i 

socialització del/la menor.  

2. En no procurar l’assistència del/la menor a classe puc incórrer en una infracció 

de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i 

l'adolescència1. 

3. Fer-ho per un període superior a dos mesos pot suposar la baixa del centre i la 

pèrdua de la plaça d’acord amb la normativa vigent2  

 

Tot i així, comunico al centre el desplaçament familiar temporal amb data d’inici el dia 

______________ del mes _______________ de l’any ______________ i data de fi del 

desplaçament el dia ________ del mes __________________ de l’any _________.  

 

El motiu del desplaçament és:______________________________________________ 

 

Amb la present comunicació, notifico el desplaçament familiar i confirmo la incorporació 

de l’alumne/a _____________________ al centre, d’acord amb les dates informades. 

 

Signatura pare, mare o tutor/a del/la menor: 

 

 

Lloc i data: 

                                                            
1 La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència, en l’article 
157d, estableix com una infracció el no procurar que el menor en edat d'escolarització assisteixi al centre 
escolar quan disposa de plaça i sense causa que ho justifiqui 
 
2 Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula 
d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022 
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