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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Seguimento e notificación de faltas de asistencia e puntualidade do alumnado. 

O proceso de seguimento e notificación das faltas de asistencia e puntualidade ten os seguintes pasos: 

1. Pártese sempre dos seguintes supostos: 

a. O alumnado sempre ten que estar en clase. 

i. ESO  o ensino básico é gratuíto, obrigatorio e irrenunciable. (A Constitución) 

ii. Bacharelato  a asistencia é obrigada. 

b. En caso de non estar, terase que por unha falta de asistencia ou puntualidade non 

xustificada. 

2. O seguimento das faltas de asistencia e puntualidade do alumnado lévase directamente na 

aplicación XADE durante a impartición de clases.  Agora é moi doado pois ao entrar durante a 

sesión de clase, sáenos unha pantalla emerxente coa listaxe exacta de alumnado.  De non estar 

actualizada a devandita listaxe, hai que avisar ao persoal auxiliar administrativo para que proceda 

ao respecto.  En caso de fallo técnico ou demora na introdución, poderase facer a posteriori indo 

a Alumnado > Grupos > Grupos simples e logo no apartado Faltas, onde elixiremos a nosa materia 

e poremos a/s ausencia/s ao alumnado na materia e sesión correspondente. 

3. Actualmente o profesorado de garda non pode facer uso deste procedemento por razóns de 

protección de datos, polo que disporemos de uns impresos de notificación (na sala de profeso-

rado) para facilitar o noso labor.  Para a introdución de faltas no XADE, facilitaremos a devandita 

listaxe á persoa auxiliar administrativa ao rematar a nosa garda o máis axiña posible. 

4. A notificación aos responsables é automática a través do abalarMóbil e o espazo Abalar 

(diariamente), e tamén a través do informe de avaliación (trimestralmente). 

5. Para facilitar o labor das persoas titoras, o persoal auxiliar administrativo introducirá as ausencias 

xustificadas do alumnado que teña aplicadas medidas disciplinarias, enfermidade ou permiso 

previsto ou que estea nunha actividade complementaria ou extraescolar (a vicedirección 

notificaraas directamente). 

6. No caso de que as persoas titoras detecten un número de ausencias importante (por exemplo, 

varias faltas de asistencia nun período curto de tempo), procederase do seguinte xeito: 

a. ESO chamarase á/s persoa/s responsable/s e iniciarase o protocolo de absentismo escolar. 

b. Bacharelato  chamarase á/s persoa/s responsable/s e, de se-lo caso, iniciarase un 

procedemento común. 

Asdo.:  A xefa de estudos.  

Dª Olga López Míguez.  


