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1. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El programa es podria definir com la coordinació d'una sèrie d'accions, estructurades

en el protocol d'absentisme, de presa de consciència, informació, formació i, en els casos

que procedeix, denúncia cap als  pares d'alumnes absentistes.

Per acord de les comissions de districte del municipi, es considera que els centres

escolars  han  de  notificar  qualsevol  alumne  que  presente  un  percentatge  de  faltes

injustificades de:

Un 20% en primària (els matins compten com dues sessions i la vesprada com una)

Un 30% en secundària.

* I qualsevol cas que el centre educatiu considere que s'ha de treballar en aquesta comissió encara

que no supere els percentatges anteriors.

 

Va dirigit als pares i alumnes que presenten indicadors d'absentisme escolar i té

com a objectiu general la normalització de l'assistència en aquells menors que presenten

absentisme escolar.

Podem assenyalar com a objectius específics del programa,  els següents:

• Que els pares coneguen la importància de l'assistència continuada de l'alumne a

classe.

• Que els pares coneguen i usen els recursos educatius i socials amb els quals compta

el municipi.

• Que el professorat es comprometa en la incorporació de l'alumne a l'aula. 

• Que l'alumne absentista adquirisca les habilitats socials bàsiques necessàries per a

no distorsionar el clima de l'aula i millorar les seues relacions personals.
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2. DESENVOLUPAMENT

El procés s'inicia amb la detecció, per part dels centres escolars, dels alumnes que

sobrepassen el 20% de faltes d'assistència en primària i el 30% en secundària. Per a això és

imprescindible la col·laboració dels tutors, sense la qual no es podria iniciar el protocol

d'absentisme.

La  relació  de  menors  absentistes  s'arreplega en  un  part  mensual  que  el  centre

escolar fa arribar a la Regidoria d'Educació, als Serveis Psicopedagògics (en Primària) i a la

Inspecció Educativa.

La Regidoria d'Educació centralitza els casos, els registra en una base de dades que

pot consultar la regidoria de Benestar Social, convoca les diferents Comissions de Districte i

trasllada  la  informació  a  aquestes  Comissions  ,  en  les  quals  s'analitzen  els  casos  i  les

intervencions alhora que es valoren les actuacions. La Regidoria d'Educació s'encarrega de

coordinar les actuacions dels diferents agents.

a. NIVELLS D ‘INTERVENCIÓ

Les intervencions vindrien donades en aquests cinc nivells d'intervenció. 

1r Nivell d'intervenció:   centre escolar

✔ Detecció de la situació d'absentisme (per part del tutor). 

✔ Contacte amb la família i detecció de les causes d'absentisme.

✔ Informació a direcció (en primària) i a prefectura d'estudis (en secundària) dels

menors que presenten absentisme.

✔ Notificació per  mitjà  d’un  part  d'absentisme a la  Regidoria  d'Educació i  a  la

Inspecció Educativa.
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2n Nivell d'intervenció:   agents socials

En aquell cas en el que en el primer nivell d'intervenció no es resolga la situació, es

trasllada el  cas als  agents socials  (SPE,  psicopedagogs i  caps d'estudis  en IES,  Regidoria

d'Educació  i  Regidoria  de  Benestar  Social)  que,  després  d'una  reunió  mensual  de

coordinació,  valoren i decideixen les actuacions que es duran a terme. 

El cas estarà en aquest nivell  d'intervenció fins que s'esgoten les actuacions i els

recursos existents per a poder passar al següent nivell.

3r Nivell d'intervenció:   Policia Local

La  Policia  Local  intervé,  tant  en  el  nivell  de  detecció,  com  en  el  tercer  nivell

d'intervenció:

✔ Detecció directa del menor al carrer

✔ Crida o requeriment de particulars

✔ Lliurament als  pares  d’una notificació amb justificant  de recepció en la  qual  els

informen de les actuacions legals que es duran a terme per la comissió en cas de

mantenir la conducta absentista.

4t Nivell d'intervenció:   Fiscalia

Remetre, des de la Comissió d'Absentisme, l'informe complet a Fiscalia del Menor

perquè seguisca el procés legal i es prenguen les mesures oportunes sobre el cas, o bé des

de la Comissió Municipal denúncia directa al jutjat en funció de la gravetat de la situació.

La Fiscalia del Menor coordinarà les actuacions amb la Conselleria d'Educació.  

5é Nivell d'intervenció: j  utjat

Fiscalia denuncia davant el jutjat per un possible delicte d'abandó de família, o bé

des  de la  Comissió  Municipal  denúncia  directa  al  jutjat  en  funció  de la  gravetat  de la

situació.
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b. TEMPORALITZACIÓ

1r Nivell d'intervenció:   centre escolar

Parts mensuals. 

2n Nivell d'intervenció:   agents socials

En funció de la valoració dels agents que intervenen en aquell moment, però han de

donar compte en les comissions de districte per a la presa de decisions conjunta.

3r Nivell d'intervenció:   Policia Local

Des de la presa d'aquesta decisió fins al lliurament a la família com a màxim un mes.

4t Nivell d'intervenció:   Fiscalia

Des que es pren la decisió fins que tots els agents remeten el seu informe, no ha de

passar més d'un mes.

5é Nivell d'intervenció: j  utjat

* Depén d'altres Institucions. No podem temporalizar.
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3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
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Detecció absentisme  

Comunicació a la
família

Direcció del centre
notificació amb justificant de

recepció.
Informa de l'absentisme amb

part mensual

El tutor registra dades i
comunica a direcció

Reunió Mensual: SPE o cap d'estudis, Serveis Social i
Educació

Presa de decisions

El tutor no aconsegueix
solucionar el problema

COMISIÓ DE DISTRICTE 
Presa de decisions

Fiscalia 

L'absentisme persisteix 

Jutgat

L'absentisme persisteix

Conselleria      d’Educació

Tutor/a 

Regidoria d’Educació

SPE (infantil-primària)

L'absentisme persisteix
El menor acudeix al

col·legi amb regularitat

El menor acudeix al
col·legi amb regularitat

El menor acudeix al
col·legi amb regularitat

Inspecció Educativa

SPE
SERVEIS SOCIAL

EDUCACIÓ
POLICIA LOCAL

La  Comissió  Municipal  es  reuneix
anualment, analitza la memòria i regula
qualsevol  canvi  o  proposta  en  el
protocol o les actuacions
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