
 
 

SOLICITUDE DE XUSTIFICACIÓN DE  
FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE  

 
 

D/Dª. ________________________________________________________________ como: 

 pai    nai   titor legal   do/a alumno/a: 

___________________________________________________, do grupo _______________ 

 

SOLICITA: 
a xustificación das faltas de asistencia do/a estudante os días: __________________ 

nas clases _____________________________________ polos seguintes motivos: 

 

 Indisposicións ata un máximo de 2 días. 

 Enfermidade: máis de 2 días + documento xustificativo: prescrición médica. 

 Morte/enfermidade grave familiar de 1º/2º grao + documento xustificativo. 

 Citacións /deber inescusable + documento xustificativo 

 Tramitación de documentos oficiais + documento xustificativo. 

 Exames/probas oficiais/similares + documento xustificativo. 

 Outros: Documento xustificativo (resolverá a dirección do centro) 

…………………………………………………………………………… 

Ferrol, .......... de ........................ de 20.... 

O/A pai/nai/titor/a 
 
 

Asdo.: ........................................................ 
Referencias legais:  

• Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. Artigo 6º.- Dereitos do alumnos. 4. Son deberes 
básicos dos alumnos: d) Asistir a clase con puntualidade. 

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comuniade educativa Artigo 7. Dereitos e deberes do alumnado 
2. h) Asistir a clase con puntualidade o co material preciso .  

• Protocolo de absentismo (Instruccións do 31 de xaneiro de 2014). 

 
(A cubrir polo/a titor/a do centro) 
O titor/a: 

 ACEPTA  a xustificación das faltas de asistencia. 

 NON ACEPTA   a xustificación das faltas de asistencia. 

usuario
Nota adhesiva
Faltas de asistencia. No caso de que un estudante non poida acudir ao centro, deberá proceder do seguinte xeito:	-ESO: Os seus pais ou titores legais deberán de informar á maior brevidade posible de dita circunstancia telefonicamente. Ademais da comunicación verbal, deberán cumprimentar este formulario de “Solicitude de xustificación de faltas de asistencia” que se atopa á súa disposición tamén en conserxaría e facerllo chegar ao/á titor/a persoalmente, a través do estudante ou por correo electrónico a dirección: ies.catabois@edu.xunta.es,  xunto coa documentación correspondente, de habela, no momento da nova incorporación do/a alumno/a ao centro. Esta será resolta polo/a titor/a ou director/a segundo proceda e comunicada a través da relación de faltas de asistencia que se tramita por correo ordinario ao domicilio do estudante dentro dos cinco primeiros días lectivos de cada mes.

usuario
Encabezado IES
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