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Correo electrónico 
Páxina web 

Comunicación ás familias do horario de titoría 
 

Estimados pais, nais ou titores/oras legais: 
 

Don/Dona ........................................................................., póñome en contacto con vostede en calidade de 
profesor/ora titor/ora do ciclo formativo ........................................................................................... , no que 
está escolarizado/a o seu fillo ou a súa filla durante o ano académico ..... / ..... . 

Ademais das funcións propias da titoría, imparto docencia no módulo profesional 
............................................................... . Tamén aproveito a ocasión para manifestarlle que me atopará ao 
seu dispor no centro todos os ............................... desde as ........... ata as ........... horas.  

Co fin de poder prestarlle atención nas mellores condicións posibles, e tendo en conta a importancia 
dos contactos que poidamos establecer de cara ao desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe 
do seu fillo ou da súa filla, rógolle que me comunique a súa visita coa oportuna antelación, ben por telé-
fono (teléfono do centro: ...........) ou ben a través do propio alumno ou alumna. Deste xeito, hei poder 
falar previamente co resto do equipo docente para lle poder transmitir toda a información que poida resul-
tar do seu interese. 

En caso de non poder acudir no día e na hora antes sinalados, comuníquemo por teléfono para poder 
concertar unha xuntanza na data e horario que lle sexa posible.   

Así mesmo, rógolle que me manteña informado/a, o antes posible, sobre calquera circunstancia persoal 
ou familiar que lle poida afectar ao normal desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe do seu 
fillo ou da súa filla. 

Igualmente, aproveito para lle lembrar que, segundo se establece na normativa ao respecto, o alumna-
do ten a obriga de asistir ás clases. De incumprir esta norma pódese dar o caso de proceder á anulación da 
matrícula ou á baixa de oficio, se o número de faltas inxustificadas supera os límites establecidos. 

Finalmente, tamén aproveito para informar de que o alumnado contará con diversas avaliacións parciais 
ao longo do curso, e recibirá o correspondente boletín de cualificacións en cada unha delas. As datas pro-
gramadas para a celebración das avaliacións son as seguintes: 

 1ª avaliación parcial: .............................................................. 

 2ª avaliación parcial: .............................................................. 

 3ª avaliación parcial (avaliación final): .................................   
 

Atentamente, 

 
............ ,  ............. de .................. de .... . 

 
 

Asdo.: ................................................................ 

 


