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PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A  PREVENCIÓN E O CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA 

Tal como establece o artigo 22 do decreto 229/2011, do 7 de decembro, absentismo é 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.  

 Protocolo de intervención en caso de absentismo  

Por protocolo de intervención en caso de absentismo, ou protocolo de absentismo, enténdese o 

instrumento educativo que describe, especifica e contén o conxunto de actuacións coordinadas que se 

activan cando se produce un caso de absentismo escolar, coa finalidade de garantir a asistencia do 

alumnado aos centros educativos.  

 Falta de asistencia a clase do alumnado  

Considérase falta de asistencia a clase ou ausencia ao centro escolar a non presenza dun alumno ou dunha 

alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de asistencia non debidamente xustificadas serán as que 

computen para a cualificación do posible absentismo. 

 Control de asistencia a clase e rexistro das ausencias 

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

materia  correspondente, quen rexistrará as posibles ausencias na aplicación XADE.  En canto á  

xustificación das faltas de asistencia a clase, o  alumnado  entregará as xustificacións na conserxería  

utilizando o modelo do que dispón o centro. Unha vez revisadas por xefatura de estudos, entregaranse ao 

titor/a  correspondente utilizando  o archivador dispoñible na sala de profesores, quen se encargará 

posteriormente  de xustificalas na aplicación XADE. 

 EXPEDIENTE DE ABSENTISMO  

 Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se recollen as actuacións 

derivadas da aplicación do protocolo de absentismo.  

 Inicio do expediente  

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)  
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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) 

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.  


