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INFORMACIÓN PARA A APLICACIÓN DO PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A 

PREVENCIÓN E CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA DERIVADO 

DAS INSTRUCIÓNS DO 31/01/2014 DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

CONCEPTOS 

 

 

 

Falta de asistencia:  

 

A non presenza dun alumno ou  alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de asistencia non 

debidamente xustificadas serán as que computen para a cualificación do posible absentismo. 

 

Falta xustificable 

 

1. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase 

do alumnado (pedirase documentación acreditativa): 

 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 

 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 

 

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo 

xustificable o tempo necesario. 

 

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 

 

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

 

2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 

quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias 

que concorran para a súa xustificación ou non.  

 

Absentismo 

 

A ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de 

escolarización obrigatoria. Para ser considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo 

do dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual.  

 

Expediente de Absentismo 

 

O conxunto de documentos nos que se recollen as actuacións derivadas da aplicación do protocolo 

de absentismo, custodiarase na secretaría do centro, formando parte do expediente do alumno/a. A 

ese expediente iranse incorporando, de ser o caso, todos aqueles documentos que teñan algunha 

relación coa súa tramitación ou resolución. 
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ACTUACIÓNS A SEGUIR 

 

 
1/ Control diario da asistencia a clase, polo profesorado de área, materia, ámbito ou módulo. 

 

2/ Rexistro das faltas de asistencia a clase, polo profesorado de área, materia, ámbito ou módulo 

na aplicación informática. 

 

3/Xustificación das faltas de asistencia a clase, ante o profesorado titor.  

 

4/  O titor/a deberá comunicar ás familias do alumnado todas as faltas de asistencia a clase de cada 

mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas 

xustificadas das non xustificadas. 

 

5/ Cando as faltas de asistencia a clase non se vaian xustificando ou cando se incremente 

significativamente o seu o número, o titor/a convocará á nai/pai a unha reunión (ANEXO I), para 

analizar a situación e tratar de corrixila, evitando a apertura do expediente de absentismo. Desa 

reunión levantará acta o  titor (ANEXO II) e a ela poderá asistir o propio alumno/a. 

 

6/ Cando o  titor verifique que  un alumno/a 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, 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. Cumprimentará o 

ANEXO III. 

 

7/ A xefatura de estudos cumprimentará o ANEXO IV. (Rexistro de contactos) 

 

8/ Detectada unha situación de absentismo, o  titor convocará (utilizando o ANEXO V) á nai/pai 

a unha entrevista para analizar e intentar resolver esa situación. Desa reunión levantará acta o titor 

utilizando o ANEXO VI. 

 

9/ Se coa intervención do titor se reconduce a situación, paralizarase o proceso e arquivarase o 

expediente. 

 

10/ O 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 á nai/pai do alumno/a 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. 

 

11/ A xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións (ANEXO 

IX). 
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12/ De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores, a dirección 

do centro  notificarao ao Servizo Territorial de Inspección Educativa correspondente e ao 

Concello de residencia do alumno/a (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. 

 

13/. Toda a información a que se refire este protocolo só poderá utilizarse para os fins previstos nel 

e as persoas que teñan acceso dita información están suxeitas ao deber de sixilo e confidencialidade. 

 

14/ Con independencia das accións previstas neste protocolo, en calquera momento no que o 

profesorado do centro aprecie indicios de desprotección nun alumno/a deberá pomelo en 

coñecemento do Concello de residencia do alumn/a, ou ben notificalo a través do Rexistro 

Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) https://rumi.benestar.xunta.es. 
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PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DO ABSENTISMO 

ESCOLAR EN GALICIA 
 

 

4.1. Control da asistencia a clase 

 

O control da asistencia a clase do alumnado deberá realizarse diariamente por parte do profesorado 

da área, materia, ámbito ou módulo correspondente, quen rexistrará as posibles ausencias segundo o 

procedemento establecido polo centro educativo nas súas normas de organización, funcionamento e 

convivencia, nas que se establecerá, igualmente, o procedemento para que esas ausencias se 

introduzan na aplicación informática de xestión académica (XADE) que proporciona a Consellería. 

… 
 

4.4. Seguimento das faltas de asistencia a clase do alumnado e a súa comunicación 

 

1. O profesorado titor deberá comunicar ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais ou gardadoras 

do alumnado todas as faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro dos primeiros cinco días 

naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas. 

 

2. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa xustificación 

ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar, o profesorado titor 

convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha 

reunión (ANEXO I), coa finalidade de analizar a situación que se está a producir e tratar de 

corrixila, evitando que se produza a apertura do expediente de absentismo. Cando se trate de 

alumnado de educación secundaria obrigatoria ou de ciclos de formación profesional básica, a 

propia alumna ou o propio alumno poderá asistir á referida reunión. Desa reunión levantará acta o 

profesorado titor (ANEXO II). 

 

3. Cada centro educativo establecerá nas súas normas de organización, funcionamento e 

convivencia o procedemento para realizar esas comunicacións ou citacións, así como a 

obrigatoriedade de deixar constancia de tales accións. 
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NOF actuáis.      
         
O que está en verde non cambiaría. Os cambios propostos están en vermello. 
 

III. O PROFESORADO 

 

1. Dereitos e deberes 

 

1.9. O profesorado ten a obriga de pasar diariamente as faltas de asistencia do alumnado, ben a 

través do volcado da PDA, ben a través do ordenador no programa SIXA. 

 

2.Gardas 

 

2.2.5. É obriga do profesorado de garda rexistrar as faltas de asistencia do alumnado que estea ao 

seu cargo. 

 

 

4. As titorías. 

 

4.14. Controlará e comunicará ás familias as faltas de asistencia dos seus titorandos utilizando os 

medios facilitados polo centro. Para xustificar as faltas de asistencia necesitará a documentación 

oportuna presentada polas familias e no caso de que un alumno/a non se presente a un exame 

poderá requirirlle un xustificante oficial. No caso de faltas de puntualidade ou de asistencia 

reiteradas e sen xustificar, se unha vez contactada a familia do alumno/a, non se corrixe a situación, 

informará da mesma á xefatura de estudos. 

 

Sen prexuizo do anterior, todas as actuacións relacionadas coas faltas de asistencia do alumnado 

estarán suxeitas ao Protocolo Educativo para a Prevención e Control do Absentismo Escolar 

establecido pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación.O 

procedemento para realizar as comunicacións ou citacións derivadas da aplicación do devandito 

protocolo será mediante correo postal certificado e con acuse de recibo. Na procura dunha maior 

axilidade, a persoa a quen corresponda remitir as devanditas comunicacións informará previamente 

á familia por teléfono.  

 

Xustificaránse as faltas correspondentes ás convocatorias de folga do alumnado, unha vez os seus 

responsables aporten xustificación escrita.  

 

 


