Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de
documentos nos que se recollen as actuacións derivadas da
aplicación do protocolo de absentismo. 2. O expediente de
absentismo custodiarase na secretaría do centro educativo,
formando parte do expediente da alumna ou do alumno. A
ese expediente iranse incorporando, de ser o caso, todos
aqueles documentos que teñan algunha relación coa súa
tramitación ou resolución.
PROTOCOLO PARA O CONTROL E PREVENCIÓN DO ABSENTISMO
ESQUEMA-RESUMO E TEXTO DO PUNTO 5 DO EXPEDIENTE DE ABSENTISTMO.

Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de faltas de
asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun determinado
mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de absentismo e
comunicará a situación á xefatura de estudos. O inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo,
dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar
superaron o dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual (ANEXO III).
Tramitación do expediente a) Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos recollerá
información de todos os profesionais que realizan algunha actuación e incorporaraa ao rexistro de
contactos (ANEXO IV), indicando: 9 • Data da intervención • Motivo da intervención • Forma de contacto
• Persoa do centro que realizou a intervención • Conclusións da intervención ou resposta da familia

b) Detectada unha situación de absentismo, o profesorado titor convocará a nai, o pai ou as persoas
titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar e resolver esa
situación, de ser o caso (ANEXO V). Desa reunión levantará acta o profesorado titor (ANEXO VI). c) Se coa
intervención do profesorado titor se reconduce a situación, paralizarase o proceso e arquivarase o
expediente. d) O profesorado titor informará a xefatura de estudos dos resultados da reunión anterior.

No caso de que non se producise o arquivo do expediente, a xefatura de estudos convocará a nai, o pai
ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar a
situación creada e tratar de buscar unha solución (ANEXO VII), e levantará acta desa reunión (ANEXO
VIII). De reconducirse a situación, paralizarase o proceso e arquivarase o expediente. e) A xefatura de
estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións establecidas no expediente de
absentismo (ANEXO IX), indicando, cando menos: • A data na que as faltas de asistencia a clase sen
xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual. • A data de apertura do
expediente de absentismo dentro dos sete días naturais seguintes á superación da porcentaxe indicada
no apartado anterior. • No caso de non cumprir con algunha das actuacións previstas, a xefatura de
estudos informará sobre as causas dese incumprimento mediante dilixencia no propio rexistro.

f) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores, a dirección do centro
educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspección Educativa correspondente e ao Concello de
residencia da alumna ou do alumno (ANEXO X), xunto coa listaxe de faltas de asistencia a clase non
xustificadas e o rexistro de cumprimento das actuacións e dos prazos nas que se desenvolveron. Esta
notificación producirase no prazo dos trinta días naturais desde o inicio do expediente de absentismo.

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN O EXPEDIENTE:
O expediente de absentismo conformarano, como mínimo, os seguintes documentos:
1. Rexistro de contactos do centro educativo coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras
do alumnado, que elabora a xefatura de estudos.
2. Acta da entrevista do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras do
alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.
3. Acta da entrevista da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras
do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.
4. Listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas.
5. Rexistro de cumprimento das distintas actuacións. De ser o caso, informe da xefatura de estudos sobre
os motivos do incumprimento dalgunha actuación.
6. Notificación do expediente de absentismo.

