
COMUNICADO/ XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA 

para o I.E.S. San Tomé de Freixeiro 

(NORMAS DE CONVIVENCIA: Os alumnos/as deberán aportar xustificación das faltas, sempre que sexa 

posible por anticipado, mediante comunicado redactado e asinado polo seu pai, nai ou titor legal, xuntando 

documento xustificativo, se o tivesen. A simple xustificación dos pais a posteriori non bastará para 

desculpar a presentación a exames ou a entrega de traballos necesarios para a avaliación dos alumnos/as. 

Deberase aportar documento suficientemente xustificativo (visita médica, etc).) 
 

Alumno/a:  _________________________________________________________________________________  

Grupo:  __________________________  Titor/a :  _________________________________________ 

D/Dna. __________________________________________________________________, pai/nai/titor 

do/da alumno/a , co teléfono (móbil  ou fixo) __________________________________ comunícolle 

(márquese cun X o que proceda):  ����  que faltou /  ���� que vai faltar  

 

1)  O día/días  e períodos lectivos que seguen. 

Día(s) Mes 
1ª hora 

09:00-09:50 
2ª hora 

09:50-10:40 
3ª hora 

10:40-11:30 
4ª hora 

12:00-12:50 
5ª hora 

12:50-13:40 
6ª hora 

13:40-14:30 
7ª hora 

16:50-17:40 
8ª hora 

17:40-18:30 

                          

          

          

 

2)  A todos os períodos lectivos, durante a(s) semana(s)  do __________ ao __________ do mes de 

____________________________________________________________________________________________ 

 

MOTIVO (sinálese cunha cruz o que proceda) 

 Citacións que impliquen un deber inexcusable, sendo xustificable o tempo necesario. Aportar 

xustificación documental. 

 Morte ou enfermidade grave dun familiar en primeiro ou en segundo grao. Aportar xustificación 

documental. 

 Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares (fóra do centro 

educativo)  sendo xustificable  o tempo necesario. Aportar xustificación documental. 

 
Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de dous días. 

 
Enfermidade, sendo xustificable  o tempo de prescrición médica. Aportar xustificación documental. 

 Outros (indicar cal/cales):  

 

Vigo,_____________ de ___________________________ de 20 _____. Asdo.:_______________________ 

 



 

 
INFORMACIÓN  
ÁS FAMILIAS  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 

667 
Fax: 986 213 

969 
ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

 
 

XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA 
 

1. Todos/as os/as alumnos/as maiores ou menores de ida de teñen a obriga de xustificar as súas 

faltas de asistencia  ao seu titor ou á súa titora e ao profesorado que llo solicite, tan pronto como se 

reincorporen ás clases . Débese recoller o impreso para tal fin na conserxer ía do centro.  

 

2. No caso de falta de asistencia a un exame , os pais ou titores legais dos alumnos e das alumnas 

menores de idade ou o propio alumno ou alumna se é maior de idade, debe pór en coñecemento  do/a 

titor/a ou dun membro do equipo directivo do centro  con antelación , se é posible, ou senón o 

mesmo día do exame , a razón pola que non pode acudir a realizalo . Unha vez reincorporado/a ás 

clases, presentará ao profesor ou profesora a xustificación documental  (médica ou outra). De non existir 

dita xustificación e de non aceptar o/a profesor/a a actuación do/da alumno/a ou da súa familia a este 

respecto, dito profesor/a non terá obriga de realizarlle o exame, tendo este feito as consecuencias, en 

canto á cualificación da materia, que se recollan na programación didáctica do departamento ou, no seu 

defecto, as que estime o/a profesor/a, segundo os seus criterios de cualificación. 

 

3. Os/as alumnos/as que acumulen moitas faltas de asistencia sen xustificación docum ental , 

poderán ser sancionados/as coa perda do dereito a avaliación continua . Isto significa que o/a alumno/a 

seguiría tendo a obriga de asistir a clases  pero  que só  sería avaliado/a cun exame de toda a materia 

ao final do curso escolar  ou, de non presentarse ou non superalo, co exame de setembro . O nº de 

faltas límite para a perda do dereito á avaliación continua é o que se recolle no cadro que segue: 

 

 
Materias con 

4 horas semanais 
Materias con 

3 horas semanais 
Materias con 

2 horas semanais 

Aviso previo con 12 faltas con 9 faltas con 6 faltas 

Perda da avaliación continua con 24 faltas con 18 faltas con 12 faltas 

 
 


