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JUSTIFICANT 
AUTORITZACIÓ 

  
 

JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA  
AUTORITZACIÓ EIXIDA DE CENTRE 

 com a pare/mare/tutor 
(nom i cognoms del pare/mare)  

  

de l’alumne  del grup  
 (nom i cognoms de l’alumne/a)   

Justifique l’absència per: (Marqueu amb una creu el que corresponga) 

 Malaltia   

    

 Motius personals   

    

 Retard.      

 Indiqueu el motiu:  Visita metge  Altres 

 Hora d’entrada:     

 

Indiqueu el dia o dies que ha faltat així com el mes: 

Dia/dies  mes   

Dia/dies  mes   

Autoritze l’eixida del centre 

 Eixida durant hora de classe    

 Indiqueu el motiu:  Visita metge  Altres 

 Hora d’eixida:     

 

Signatura del pare/mare/tutor 
 

Signat:  
 (nom i cognoms del pare/mare) 

 

 , a  de  de 20 
 

 

 Si és per eixir del centre en hores de classe lliurar a consergeria, 
després de mostrar-lo al professor/a. 

 Si és per justificar l’absència d’algun dia de classe lliurar al 
professor/a. 

mailto:46020480@edu.gva.es


 

ENTRADA I EIXIDA DEL CENTRE 
 

1.- Entrada al centre. Les portes del centre s’obriran per primera 

vegada a les 07:50 hores i es tancaran 5 minuts després de 
començar les classes, a les 08:05 hores. Una vegada tancada 

la porta, es facilitarà l’entrada als alumnes que romandran a la 

sala de guàrdia fins la propera classe. Aquells alumnes que no 
justifiquen de manera formal ( amb justificant mèdic o 

justificant de faltes d’assistència oficial del centre 
emplenat) la seua absència, apareixerà al còmput mensual 

d’assistència com falta no justificada, amb tot allò que duu 
implícit. Per a un bon desenvolupament de les classes, és 

necessari que l’alumne siga puntual a les mateixes, per 
la qual cosa és convenient que estiga minuts abans a la 

porta de l’aula, especialment a primera hora i a les que 
es desenvolupen després de cadascun dels esplais.. 

 

2.- Eixida del centre. No eixirà cap alumne del centre si no lliura 

a consergeria el justificant de faltes d’assistència oficial, 

degudament emplenat pels pares (no pot faltar el nom de 
l’alumne, el nom del pare o mare, el motiu, l’hora d’eixida, la 

data i la signatura del pare o la mare). Si l’alumne ha 

d’abandonar la classe abans de la seua finalització haurà de 
mostrar-lo al professor/a corresponent. De cap manera una 

telefonada serà considerada justificació per eixir del 
centre. Excepcionalment, els alumnes de batxillerat o cicles 

formatius podran abandonar el centre a última hora del seu 
horari lectiu si falta el professor/a de l’assignatura 

corresponent. De cap manera un professor pot avançar 
l’hora de classe en ESO. A batxillerat, únicament es 

podrà avançar l’última hora de l’horari lectiu del grup, 
però els alumnes no eixiran del centre abans de la 

finalització del segon pati, és a dir, de les 13:15 h. 
 

 
Aprovat en Consell Escolar el dia 29 de setembre de 2008 


