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Rúa Teresa Mosqueira Manso, s/n 
15110 – PONTECESO. A Coruña 
Telf. 881880924.  Fax: 881880925 

E.mail: ies.eduardo.pondal.ponteceso@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesponteceso/   

                                                   Solicitude de xustificación de faltas  
 

Poño no seu coñecemento que o alumno ou alumna: __________________________________________  

do curso e grupo _______________________non asistiu a/ás clase/s que se detallan no cadro de abaixo, 

polos seguintes motivos: 

 

 

DATA 
Dia 

 Completo 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

          

          

          

          

          

          

 

 

Ponteceso, _____   de ________________________ de____________ 

 

 

Sinatura: 

 

 

 

Nome de quen asina_________________________________ 

 

 Nai  Pai  Titor    Titora  

 

 

 

Ver aclaracións do dorso. 
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                                                  Solicitude de xustificación de faltas  
 

Poño no seu coñecemento que o alumno ou alumna: __________________________________________  

do curso e grupo _______________________non asistiu ás clases que se detallan no cadro da dereita, 

polos seguintes motivos 

 

 

DATA 
Dia 

 Completo 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

          

          

          

          

          

          

 

 

Ponteceso, _____   de ________________________ de____________ 

 

Sinatura: 

 

 

 

Nome de quen asina_________________________________ 

 

 Nai  Pai  Titor    Titora  

 

 

 

 

Ver aclaracións do dorso 
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É un deber de todo o alumnado do IES Eduardo Pondal  e dos seus pais ou titores legais, coñecer 

as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia  do Centro, as NOFC, e cumprir tódolos 

extremos a que nel se establecen. 

Debemos de recordar que a ignorancia das normas non exime do seu cumprimento. 

A asistencia, puntualidade e absentismo escolar recóllese nas NOFC no artigo 9 

 

Protocolo de absentismo: 

A Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, dispón que “Todas e todos os 

españois teñen dereito a unha educación básica que lles permita o desenvolvemento da súa propia 

personalidade e a realización dunha actividade útil á sociedade. Esta educación será obrigatoria e 

gratuíta no nivel de educación xeral básica e, no seu caso, na formación profesional de primeiro grao, así 

como nos demais niveis que a lei estableza” 

2. CONCEPTOS  

Defínese, a continuación, a terminoloxía que se usa neste protocolo.  

2.1. Absentismo. Tal como establece o artigo 22 do citado decreto 229/2011, do 7 de decembro, 

absentismo é a ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de 

escolarización obrigatoria. Para ser considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do dez 

por cento (10 %) do horario lectivo mensual.  

2.2. Protocolo de intervención en caso de absentismo. Por protocolo de intervención en caso de 

absentismo, ou protocolo de absentismo, enténdese o instrumento educativo que describe, especifica e 

contén o conxunto de actuacións coordinadas que se activan cando se produce un caso de absentismo 

escolar, coa finalidade de garantir a asistencia do alumnado aos centros educativos.  

2.3. Falta de asistencia a clase do alumnado. Considérase falta de asistencia a clase ou ausencia ao 

centro escolar a non presenza dun alumno ou dunha alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de 

asistencia non debidamente xustificadas serán as que computen para a cualificación do posible 

Absentismo.  

2.4. Falta xustificable.  

1. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase do 

alumnado: 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario.  

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.  

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo 

xustificable o tempo necesario.  

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos ao mes (ESO). 

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.  

2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 

quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias que 

concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da 

alumna ou do alumno.  
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É un deber de todo o alumnado do IES Eduardo Pondal  e dos seus pais ou titores legais, coñecer 

as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia  do Centro, as NOFC, e cumprir tódolos 

extremos a que nel se establecen. 

Debemos de recordar que a ignorancia das normas non exime do seu cumprimento. 

A asistencia, puntualidade e absentismo escolar recóllese nas NOFC no artigo 9 

 

Protocolo de absentismo: 

A Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, dispón que “Todas e todos os 

españois teñen dereito a unha educación básica que lles permita o desenvolvemento da súa propia 

personalidade e a realización dunha actividade útil á sociedade. Esta educación será obrigatoria e 

gratuíta no nivel de educación xeral básica e, no seu caso, na formación profesional de primeiro grao, así 

como nos demais niveis que a lei estableza” 

2. CONCEPTOS  

Defínese, a continuación, a terminoloxía que se usa neste protocolo.  

2.1. Absentismo. Tal como establece o artigo 22 do citado decreto 229/2011, do 7 de decembro, 

absentismo é a ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de 

escolarización obrigatoria. Para ser considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do dez 

por cento (10 %) do horario lectivo mensual.  

2.2. Protocolo de intervención en caso de absentismo. Por protocolo de intervención en caso de 

absentismo, ou protocolo de absentismo, enténdese o instrumento educativo que describe, especifica e 

contén o conxunto de actuacións coordinadas que se activan cando se produce un caso de absentismo 

escolar, coa finalidade de garantir a asistencia do alumnado aos centros educativos.  

2.3. Falta de asistencia a clase do alumnado. Considérase falta de asistencia a clase ou ausencia ao 

centro escolar a non presenza dun alumno ou dunha alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de 

asistencia non debidamente xustificadas serán as que computen para a cualificación do posible 

Absentismo.  

2.4. Falta xustificable.  

1. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase do 

alumnado: 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario.  

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.  

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo 

xustificable o tempo necesario.  

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos ao mes (ESO). 

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.  

2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, quedará a 

criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias que concorran 

para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da alumna ou 

do alumno.  
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