
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Francesc Macià 
 
Carrer Joan Maragall 42              www.xtec.cat/iesfrancescmacia 
08940 Cornellà de Llobregat        iesfrancescmacia@xtec.cat 
tel. 93 480 15 09                           fax 93 377 44 14 

 
Nom  i cognoms de l’alumn _: _____________________________________________  Data de la falta: __________ 

Curs  i grup: ______________________      hora : __________________ 
 

No ha assistit a l’Institut el dia i hora indicats, per la causa major següent:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Per això ara sol·licitem que aquesta absència li sigui considerada com a falta justificada.  

 
Firma  de familiar:  
 
Nom  de qui firma: ___________________________________________  DNI / TdR: ____________ 
Cornellà de Llobregat, _____ d_ _________________ de 20__.  

 
 
Atenció : A més d’omplir els espais buits d’aquesta sol·licitud, cal adjuntar-hi document oficial (sempre que 

sigui possible), on consti clarament el nom del noi o noia, la data, l’entitat i el motiu que justifica la 
falta. Aquesta sol·licitud s’ha de lliurar urgentment al tutor de la classe; sinó la falta té valor 
d’injustificada. D’acord amb la normativa del centre, decidirem si és acceptada o no.  
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