Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

INS Lo Pla d’Urgell
Nom pare/mare/tutor legal:
Alumne/a

Curs i grup:

JUSTIFICO les faltes d’assistència següents:
Data

Hores

Matèries

Motius:

Signatura del pare/mare:

El termini de justificació és fins a cinc (5) dies després de comesa l’última absència. No s’acceptaran justificacions fora de
termini i les faltes s’acumularan. Els retards a classe mai no es poden justificar.
Cal que justifiqueu totes les faltes d’assistència per escrit amb aquest imprès, encara que s’hagi trucat al centre avisant
de l’absència. Us preguem a pares i mares que no signeu mai cap justificant en blanc i que sigueu sempre conscients de
la motivació de les absències dels vostres fills/es.
Una bona educació dels fills/es comporta no justificar absències sense causa raonada (quedar-se adormit, estudiar a
deshora, saltar-se exàmens, etc). Si ho feu, no aconseguirem que es facin responsables de llurs obligacions.
Gràcies per col·laborar. EL CLAUSTRE DE PROFESSORAT
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