Plurilingüe

XUSTIFICACIÓN POR FALTA DE
ASISTENCIA

Falta xustificable (Protocolo Educativo para a prevención e control do absentismo
escolar en Galicia)
D./Dna.____________________________________________ Xustifica a ausencia a clase do
alumno/a: _____________________________________________ curso:________________
Durante o día ou días:__________________________________ do mes de: _____________
Por: (marcar o que corresponda)
Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario.
Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.
Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares,
sendo xustificable o tempo necesario.
Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos.
Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.
Outros: __________________________________________________________________
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.

Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado
A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o profesorado titor e
por parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado, acompañando,
segundo proceda:
1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de primeiro ou
segundo grao.
2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames ou morte de
familiares de primeiro ou segundo graos.
3. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia.

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.
Asdo.:

Data:

Fundación Escuelas Nieto- Avda. Ramón Nieto,247- 36205 Vigo C.I.F.: G36619609 cpr.escuelas.nieto@edu.xunta.es

