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ABSENTISME  
 
 
QUÈ ÉS L’ABSENTISME?  
  
L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, d’alumnat en 

edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat.  

   

INTRODUCCIÓ  
 

Tanmateix, hi ha altres realitats que sovint s'inclouen en aquest terme que són tant o més 

greus, com: l'abandonament, la no escolarització o la desescolarització. En alguns casos, 

són pràctiques que expressen una actitud d’estranyament i desmotivació davant l’escola, 

formes de transgressió de les normes o formes de desvinculació enfront de la cultura 

escolar.  

  

La no escolarització sol produir-se en les primeres edats, mentre que l’abandonament 

escolar i la desescolarització són problemàtiques més presents entre els 12 i els 16 anys. 

Les situacions d’absentisme suposen discontinuïtats, trajectòries d’absències i reingressos a 

l’escola; l’abandonament, en canvi, suposa una ruptura definitiva amb l’escola, es tracta 

d’alumnes que esdevenen desconeguts per a l’escola tot i estar matriculats; la 

desescolarització fa referència a aquell alumnat que deixa d’estar matriculat en un centre 

educatiu.   

  

L’absentisme té un gran ventall, des del puntual al crònic. El centre educatiu, amb la xarxa 

del seu entorn, ha de tenir en compte els diferents graus a l’hora de dissenyar protocols 

d’actuació.  

  

Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com a 

problema sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes de l’absentisme 

més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden acabar cronificant-lo. Els 

centres educatius, en el marc de la comissió de convivència, establiran un espai de 

coordinació per al tractament de l’absentisme escolar on participaran professionals externs 

del centre.  
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Els plans integrals d’intervenció s’han de situar i entendre en el marc d’una escola inclusiva, 

acollidora i oberta, lligats a projectes de millora d’estratègies metodològiques i organitzatives 

adreçades a facilitar la reincorporació de l’alumnat a l’aula.  
 
MARC NORMATIU 
 
Normativa sobre Absentisme
 
 
 

ABSENTISME                                                                       Àmbit CENTRE

A  Sensibilitzem el claustre en la importància d’intervenir amb rapidesa i de forma 
coordinada davant situacions d’absentisme.  

Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, reunions 
informatives, comissions mixtes, etc.) sobre absentisme. 

Reflexions sobre l'absentisme escolar 
Aquest document elaborat en el marc de les trobades entre els professionals dels Serveis 
municipals i dels Plans educatius d’entorn del Baix Llobregat i Barcelona Comarques 
poden servir per la sensibilització del claustre per a la intervenció en situacions 
d’absentisme.  

A1 

Abandonament escolar, desescolarització i desafecció 
García, M. (coord.) (2003). Abandonament escolar, desescolarització i desafecció. 
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Sèrie Finestra Oberta, n. 37 Aquest recull de diversos 
articles,  amb l'objectiu d'aprofundir, contrastar i analitzar les causes i situacions que 
provoquen l'absentisme i la desafecció escolar, pot servir per la sensibilització del claustre 
per a la intervenció en situacions d’absentisme.   

Informar el claustre sobre les diverses situacions relacionades amb la no 
assistència a classe: no escolarització, absentisme, abandó escolar. 

Llei 14/2010 Drets i oportunitats en la infància i adolescència
En l’article 52 d’aquesta llei es defineixen la no escolarització, l’absentisme i l’abandó 
escolar.   

A2 

Actuacions del centre en diversos supòsits dels Documents per a l’organització i gestió 
dels centres   
En l’apartat d’absentisme d’alumnes es recull la definició d’absentisme i el guió a seguir en 
aquestes situacions. El procediment detallat d'actuació en situacions d'absentisme de 
l'alumne s'ha d'explicitar en les normes d'organització i funcionament del centre. 
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http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/normativa/conflictes#1
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e315946-a1ff-41b3-b514-fc0b940eba58/reflexions-sobre-labsentisme-escolar.pdf
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=374&submenu=false&SC=FO&titol=&autor=garcia&ordenat=&&tags=
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjocdelsdrets.gencat.cat%2Fassets%2Fpdf%2FLDOIA.pdf&ei=nJ6NU9elOY760gX5voH4Cg&usg=AFQjCNHzdRSgZ2uPNslcTgRzoriyMN72FA&bvm=bv.68191837,d.d2k&cad=rja
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Actuacions_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Actuacions_centres.pdf


 
 

 
 

B  Incorporem el principi general del dret i el deure a l’escolarització en el Projecte educati
de documents del centre. 

Incloure en el Projecte educatiu de centre el dret dels alumnes a l’escolarització i el 
deure d’assistir a classe.   

Projecte educatiu de l’institut Narcís Oller de Valls
El projecte educatiu de l’Institut Narcís Oller explicita el dret a rebre una educació integral i 
de qualitat així com el deure d’assistir a classe.  

B1 

Normes de convivència de l’Institut Escola del Treball de Barcelona.
En aquest document el centre explicita el dret dels alumnes a rebre un educació integral i 
de qualitat i el deure d’assistir a classe. 

Incloure en la carta de compromís educatiu, entre els compromisos de la família, el 
de garantir l’assistència a classe de l’alumnat. 

Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu
El Departament d’Ensenyament ofereix orientacions per a l’elaboració de la carta de 
compromís educatiu que cada centre ha d'elaborar en funció de les seves necessitats i 
context. També inclou models de cartes de compromís dels continguts comuns i models 
d’addendes de continguts específics addicionals. 

B2 

Assistència al centre, Institut Josep Serrat i Bonastre de Barcelona 
Aquest centre explicita en la seva carta de compromís que la família es compromet a 
vetllar perquè el fill/a assisteixi al centre regularment i de forma puntual. 

Preveure, en la programació general anual de centre, les dates de celebració i 
commemoració de les confessions religioses presents al centre. 

Guia per a la gestió de la diversitat religiosa en els centres educatius 
En aquesta guia, editada per la Generalitat de Catalunya, s’aborda, entre d’altres temes, la 
celebració i commemoració de les festes religioses en els centres,així com els acords 
establerts entre l’estat i les diferents federacions religioses per la justificació de les 
absències de l’alumnat durant aquestes festivitats. (p. 19-23).    

Festa del xai 
En aquest vídeo es recull un reportatge de la festa celebrada en l’escola Mare de Déu de 
Montserrat de Terrassa amb la implicació d’alumnes, famílies i mestres.  

B3 

Festa a l’aula
En aquest espai del bloc de l’aula d’acollida de l’escola Joan Salvat-Papasseit de Santa 
Coloma de Gramenet es recull l’experiència de la celebració de l’Any Nou Xinès a l’aula. 

Concretar, en el pla d’acollida del centre, actuacions específiques destinades a la 
reincorporació al centre de l’alumnat absentista. 

B4 

Pla de prevenció de l'absentisme escolar de l’Ajuntament de Salou
Aquest pla desenvolupa actuacions d'acollida per a l'alumnat que s'incorpora al centre 
després d'un període d'absentisme. Disposa d'indicadors de precondicions de risc per tal 
de prevenir situacions d'absentisme. Es prenen mesures correctores per aconseguir 
millorar els resultats escolars i l'adquisició de competències socials de l'alumnat més 
vulnerable. 
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http://www.institutnarcisoller.org/institutnarcisoller/NOFC_files/NOFC DEFINITIU.pdf
http://www.escoladeltreball.org/files/qualitat/ca/normes-de-convivencia.pdf/view
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0ee5347c-83d7-42af-84b7-339f96d76dc8/Orientacions_carta_compromis_%28sense data%29.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.serratibonastre.cat%2FSecretaria%2FDocumentacio_Qualiti%2FCartacompromis-ps0-rg-ed-001.pdf&ei=bhCHU5SnGcWb0wW9hIDYBg&usg=AFQjCNG0ru-IhDtYfmbaoo13doHodH1xsg&sig2=tLiesCP1-q7RhVGhr-0LhQ&cad=rja
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5a193ecfb2ffd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5a193ecfb2ffd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://elcucaacollida.blogspot.com.es/2013/02/festa-laula.html
http://elcucaacollida.blogspot.com.es/2013/02/festa-laula.html
http://www.salou.cat/descriptiu_detall/_sqVDweuBhyaoe1NgnHx23CURS52FK-wo


 
 

 
 

Establir, en el pla d'acció tutorial, mesures i estratègies  de seguiment i orientació 
del’alumnat en risc d’absentisme. 

Document d’orientacions i criteris... orientació educativa, tutoria i orientació acadèmica i 
professional
En aquest document del Departament d’Ensenyament hi trobarem orientacions 
específiques per l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat que poden ser útils per 
l’alumnat en risc absentisme (p. 12-13). 

Punt de partida 
Aquest projecte, desenvolupat en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Vic, té l’objectiu 
d’apropar l'alumnat de 4t d’ESO a la realitat del món laboral. Ofereix als alumnes en risc la 
possibilitat de realitzar unes hores de pràctiques setmanals en alguna empresa de la ciutat. 

B5 

Tutoria compartida 
L'Institut Miquel Crusafont de Sabadell va posar en marxa un sistema de tutories que, en 
les sessions individuals fa un seguiment acurat de l’assistència, treball i comportament, i 
en les sessions en grup treballen l’orientació acadèmica i professional. 

C  Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l’abordatge integral de 
l’absentisme. 

Concretar en les NOFC el procediment d’actuació en situacions d’absentisme. 

Model de circuit d’intervenció i informació (comunicació) de situacions d’absentisme
El Departament d’Ensenyament  posa a disposició dels centres una proposta de  circuit 
d’intervenció de les situacions d’absentisme.  

C1 

NOFC i absentisme Escola Mas Masó de Salt 
En les NOFC d’aquesta escola s’explicita el protocol d’actuació en cas d’absentisme. 

Preveure en les NOFC el mecanisme per justificar les faltes d’assistència de 
l’alumnat durant la celebració de determinades festivitats religioses, segons els 
acords establerts entre l’estat i diferents confessions religioses. 

C2 

Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius
En aquesta guia del Departament d’afers religiosos de la Generalitat de Catalunya es 
poden consultar les dates de les festivitats de les diferents confessions religioses. 

D  Disposem de mecanismes per a la prevenció de l’absentisme. 

Preveure actuacions concretes en el procés d’acollida de l’alumnat en situació de 
risc i exclusió social. 

D1 

Projecte de Convivència  > Acollida
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres aquesta aplicació per a 
l’elaboració del Projecte de Convivència. El tema Acollida  ofereix orientacions i recursos 
per facilitar l’acollida de l’alumnat en situació de risc i exclusió social. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c04af914-481e-490c-9ec5-3df67a94d771/document orietacions i criteris.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c04af914-481e-490c-9ec5-3df67a94d771/document orietacions i criteris.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f0dec6f5-a307-4fc7-b294-40221310a0c9/39_Punt_de_partida_PEE_Vic.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22792
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/absentisme/eines/recursosdepartament
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fxtec.cat%2Fescola-mas-maso%2Fnofc&ei=5iuHU9v8POXu0gWT2oDoAg&usg=AFQjCNENrZ96S27zo93MmyvJipbBfKjYkA&sig2=Du42kfTuZWL_cxof7Yvxmg&bvm=bv.67720277,d.d2k
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5a193ecfb2ffd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5a193ecfb2ffd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia


 
 

 
 

Realitzar actuacions d’acompanyament i suport a l’alumnat amb factors de risc i a 
les seves famílies (seguiment individual, entrevistes periòdiques, etc.) 

D2 

Servei despertador migdia Gràcia, Barcelona 
Recollida i acompanyament als centres educatius d’alguns nens que per la dinàmica 
familiar presenten dificultats i que a conseqüència d’això es produeixen situacions de no 
assistència a classe a les tardes. 

En el cas de comptar amb la figura del promotor escolar del poble gitano, afavorir el 
treball conjunt per garantir l’escolarització òptima de tot l’alumnat i actuar davant 
l'absentisme escolar. 

Pràctiques compartides: absentisme 
El Projecte d'acompanyament a l'escolaritat-PEE Sector Est de Girona es basa en la 
promoció escolar i la prevenció de l’absentisme. Les actuacions principals són les tutories 
d’acompanyament, la promoció del compromís familiar, el suport a l’educació formal, les 
activitats de promoció de la escolaritat i la implicació i coordinació entre serveis.  

Document marc del Projecte de Promoció Escolar del poble gitano a Catalunya
En aquest document s’estableix com un dels objectius principals la prevenció, diagnosi i 
actuació contra l’absentisme i el fracàs escolar de l’alumnat del poble gitano. Per 
aconseguir-ho la figura del promotor escolar intervé amb alumnat, professorat, famílies i 
entorn.  

D3 

Projecte de suport a l'escolarització
PEE de BADALONA- SANT ROC. El projecte de suport a l’escolarització compta amb 4 
educadors que incideixen en tres aspectes que es consideren bàsics per a la promoció de 
l’escolarització a Badalona Sud : 
 
1. Suport i la promoció de l’escolarització. 
2. Cada un d’ells és referent específic per cada un dels centres educatius de la zona. 
3. Des del projecte activen i donen suport a la xarxa pel foment de l’escolarització: 
unificació de criteris i coordinació d’actuacions. 

Disposar d’indicadors que permetin a la comunitat escolar identificar l’alumnat amb 
factors de risc d’absentisme. 

Indicadors de risc 1
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres una proposta d’indicadors de 
risc per tal que els docents i altres professionals facin un recull de les conductes 
explicitades pel propi alumne/a.      

Indicadors de risc 2 
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centre una proposta d’indicadors de 
risc per tal que els tutors facin el recoll d’informació d’una possible situació d’absentisme. 

Pla integral de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme escolar de Barcelona 
En aquest document elaborat pel Consorci d’Educació de Barcelona entre altres apartats 
hi ha diferents models de cartes i documents amb indicadors d’absentisme (annex 1, p. 
13-15).   

D4 

Protocol absentisme Argentona
Aquest protocol elaborat des del Consell Comarcal del Maresme recull el nombre de faltes 
que defineix el tipus d’ absentisme com esporàdic, regular, crònic i total amb la intervenció 
diferenciada que això suposaria (p. 7). 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b27dff96-653b-4b1a-adbf-d9b50c6a8b3b/servei_despertador_gracia.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_bonesp#3
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fcef099-6fd2-4c45-a162-a84fc5591a13/9-BP_Projecte d%27acompanyament - PEE Sector Est.pdf
http://www.xtec.cat/web/projectes/promoescolar/documentacio
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d2016e3-b5c5-4e51-9540-0d4a4b9cf9bc/2-BP_Projecte de suport a l%27escolaritzaci%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B3_PEE Sant Roc_Bada_-1.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2631ef68-5f2c-418a-a7dd-8c8dd1254891/indicadors_de_risc1.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b7fe4c8-6562-42e7-a2f1-0ecd597432dd/indicadors_absentisme escolar.pdf
http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/atencio_a_la_comunitat/absentisme_escolar
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.edubcn.cat%2Frcs_gene%2Fextra%2F05_absentisme%2F00_pla_absentisme_2012%2Fmodels_documents%2F8_IR_1.doc&ei=5ReIU_OIC8Gm0AXb0IDYDA&usg=AFQjCNE6DYkiFOGI47Mj1oL_26
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ampa-iesargentona.org%2Fadmin%2Fmagatzem%2Fdocuments%2FAbsentisme.pdf&ei=yBmIU6unHKqd0AWAjYGYBQ&usg=AFQjCNEaKY502yACm9KXHvFYMZG9cmQcdw&sig2=FJbRay2EeHR2pnfuTic


 
 

 

E  Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions d’absentisme 
escolar. 

Establir un procés de comunicació i coordinació entre els diferents agents implicats 
del centre davant situacions d’absentisme. 

E1 

Proposta de funcions dels diferents professionals
Descripció de la proposta de funcions dels diferents òrgans i professionals que poden 
intervenir en una situació d’absentisme(Equip directiu, Claustre de professorat, 
professorat...) i els mecanismes de coordinació entre ells.  

Posar-se en contacte amb les famílies de forma immediata en detectar casos 
d’absentisme i recordar l’obligació de l’assistència. 

E2 

Model de circuit d’actuació
El Departament d’Ensenyament  posa a disposició dels centres una proposta de  circuit 
d’intervenció i informació a les famílies de les situacions d’absentisme.  

Incloure en les reunions d’equip docent l’anàlisi de l’absentisme, les possibles 
causes i les propostes de millora. 

E3 

La proposta d’actuació és el recurs. 

Coordinar amb l’equip docent la intervenció d’especialistes a l’aula (intervenció 
orientador/es, EAP, vetllador, etc.). 

E4 

La proposta d’actuació és el recurs. 

Programar itineraris específics i/o plans individuals per facilitar la incorporació de 
l’alumnat després d’un període d’absentisme. 

E5 

Pla individualitzat
El Departament d’Ensenyament ofereix als centres orientacions, models i pautes per a 
l’elaboració de plans individualitzats. 

Coordinar-se amb el treballador social o tècnic d’integració social en la presa de 
mesures enfront l’absentisme. 

E6 

Model de circuit d’actuació
El Departament d’Ensenyament  posa a disposició dels centres una proposta de  circuit 
d’intervenció i informació de les situacions d’absentisme.  

Establir, d’acord amb el protocol d’absentisme, funcions ben definides per als 
diferents professionals. 

Proposta de funcions dels diferents professionals
Descripció de la proposta de funcions dels diferents òrgans i professionals que poden 
intervenir en una situació d’absentisme: Equip directiu, Claustre de professorat, 
professorat...  

E7 

Protocol absentisme Argentona
En aquest protocol es descriuen les funcions i responsabilitats dels agents implicats en la 
detecció i seguiment de les situacions d’absentisme (p. 10-12). 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d1b1e90d-c27d-472e-aa43-6fc000497fab/funcions_professionals.pdf
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/absentisme/eines/recursosdepartament
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/absentisme/eines/recursosdepartament
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d1b1e90d-c27d-472e-aa43-6fc000497fab/funcions_professionals.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ampa-iesargentona.org%2Fadmin%2Fmagatzem%2Fdocuments%2FAbsentisme.pdf&ei=yBmIU6unHKqd0AWAjYGYBQ&usg=AFQjCNEaKY502yACm9KXHvFYMZG9cmQcdw&sig2=FJbRay2EeHR2pnfuTic


 
 

 
 

Promoure, com a mesures correctores a les faltes injustificades d’assistència a 
classe i de puntualitat, pràctiques restauratives en benefici de la comunitat. 

Projecte educatiu de l’aula de convivència i reflexió i del Servei a la comunitat
A l’institut Josep Brugulat de Banyoles s’ha creat una aula de convivència i reflexió i la 
possibilitat de realitzar serveis a la comunitat com a mesura disciplinària prèvia a l’obertura 
d’un expedient disciplinari. Pretén ser una mesura més pedagògica i immediata que 
l’expulsió perquè contribueix a la millora de les instal·lacions del centre i del seu entorn.  

E8 

Tasques reparadores
En aquest espai de l’institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà de Llobregat es pot 
consultar la relació d’alumnes convocats al centre per complir la seva falta o sanció i la 
tasca reparadora. 

F  Disposem d’un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme. 

Elaborar un protocol de prevenció, detecció i intervenció d’àmbit comunitari sobre 
absentisme en coordinació amb l’administració local i els agents educatius del 
territori. 

Pla integral de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme escolar de Barcelona 
El Consorci d’Educació de Barcelona va establir l'octubre de 2009 aquest pla com una 
oportunitat per a la integració d’actuacions i la coordinació dels diversos agents que 
intervenen en el tractament de l’absentisme. El pla proporciona suport als centres 
educatius i a la resta de serveis i professionals implicats, així com pautes per a 
l’establiment de mecanismes de coordinació eficaços.  

Plans educatius d'entorn 
Els Plans educatius d’entorn (PEE) són una proposta educativa innovadora que vol donar 
una resposta comunitària als reptes educatius. En aquest apartat de la Xtec es poden 
trobar orientacions i pràctiques compartides per afavorir actuacions comunitàries en 
prevenció de l'absentisme escolar: línia 3 d’intervenció dels PEE.  

Projecte de prevenció de l'absentisme escolar 
Aquest programa neix als instituts de Viladecans i es desenvolupa en el marc dels Plans 
Educatius d'Entorn. El principal objectiu és reconduir des del propi centre aquell alumnat 
que presenta un absentisme intermitent i com a conseqüència perilla l’obtenció de 
resultats acadèmics positius.  

Marc teòric i metodològic per al desenvolupament de plans d'absentisme i 
acompanyament a l'escolarització 
Informe de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona que desenvolupa estratègies i 
recursos per combatre l’absentisme i l’abandonament escolar. En l'annex s'inclouen 
diversos models de documents per fer un seguiment de l'absentisme en els centres 
escolars. La Diputació de Barcelona ofereix als centres educatius suport econòmic i tècnic 
en el marc dels projectes de prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar.  

F1 

Pla de prevenció i intervenció en l'absentisme escolar de Polinyà 
Aquest pla, promogut per l'Ajuntament de Polinyà i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, pretén detectar, prevenir i pal·liar l'absentisme escolar de forma coordinada i 
eficaç, treballant en xarxa, en una coordinació interdepartamental i interprofessional. 
Defineix les funcions dels agents implicats, els circuits d'intervenció i els procediments a 
seguir pels agents que intervenen: centres educatius de primària i secundària, EAP, 
Tècnic/a d'Educació, Educadors Socials i policia local. 
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Difondre entre la comunitat escolar el protocol de prevenció, detecció i intervenció 
sobre absentisme. 

F2 

Protocol absentisme AMPA IES Argentona 
En el web de l’AMPA de l’institut Argentona hi ha a disposició de la comunitat escolar el 
protocol d’absentisme.  

G  Afavorim un procés d’autoaprenentatge en relació amb l’absentisme. 

Crear una comissió d’absentisme que s’encarregui, entre d’altres tasques, de fer 
una anàlisi i seguiment global de l’absentisme. 

G1 

Funcions de possibles comissions de treball
Aquest document del Departament d’Ensenyament fa una descripció dels membres i 
funcions de dues possibles comissions de treball: la d’absentisme de centre i la local 
d’absentisme 

Traspassem a la comunitat escolar les possibles causes de l’absentisme i les 
propostes de millora elaborades per la comissió d’absentisme. 

Protocol absentisme
Consell Comarcal del Baix Camp. Comissió de Treball d’Absentisme Escolar 
En aquest protocol es descriuen les possibles causes de l’absentisme i s’estableix la 
necessitat de realitzar anualment un procés d’avaluació amb l’objectiu de detectar 
possibles anomalies en el funcionament, introduir millores.  

G2 

Programa de Prevenció de l’Absentisme Escolar
En aquest protocol de prevenció de l’Absentisme escolar de l’Ajuntament d’Alacant 
s’explicita la divulgació que l’equip directiu farà cada principi de curs al claustre de 
professors/es i es designarà la persona encarregada de portar els casos d’absentisme, i 
s’informarà els tutors/es sobre les seves funcions en aquests casos. 

H  Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de casos 
d’absentisme. 

Seguir les instruccions establertes pel Departament d’Ensenyament per fer arribar 
les bones pràctiques que el centre realitza i que se’n faci difusió. 

H1 

Projecte de Convivència > Recursos
En aquest espai de la XTEC trobareu les orientacions i un model de fitxa per fer arribar les 
bones pràctiques que en matèria de convivència es desenvolupen en els centres 
educatius. 

Aportar les experiències al voltant de la gestió dels casos d’absentisme que es duen 
a terme en el centre als seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb 
altres centres de l’entorn. 

H2 

Informació de traspàs primària–secundària
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres un model per a la recollida 
d’informació en el traspàs de primària-secundària on hi apareixen aspectes de 
desenvolupament personal, hàbits, capacitats personals i de les diferents àrees 
curriculars. 
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 Traspàs primària secundària
El Servei Eduactiu d’Horta-Guinardó en el seu web té un document de recollida 
d’informació en el final de l’etapa escolar. Aquest informe recull entre d’altres les 
actuacions en situacions d’absentisme. 

I  Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos 
d’absentisme. 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar sobre la
gestió dels casos d’absentisme i incloure’l en la memòria anual. 

I1 

Protocol absentisme Argentona  
En el protocol d’absentisme d’Argentona elaborat pel Consell Comarcal del Maresme,
s’estableixen la valoració del protocol i el grau de satisfacció de les intervencions que s’han
fet al llarg d’un cus escolar (p. 18-19). 

 
 
 
 
 
 
 

ABSENTISME                                                                            Àmbit AULA

A  Treballem la prevenció de l’absentisme. 

Treballar les orientacions i recursos dels temes del Projecte de convivència que 
afavoreixin un clima de centre acollidor i inclusiu (Inclusió, Acollida, etc.). 

Projecte de convivència > Acollida
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres aquesta aplicació per a 
l’elaboració del Projecte de Convivència. El tema Acollida  ofereix orientacions i recursos 
per facilitar l’acollida de l’alumnat, el coneixement mutu i la cohesió dels grups.   

A1 

Projecte de convivència > Inclusió
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres aquesta aplicació per a 
l’elaboració del Projecte de Convivència. El tema Inclusió  ofereix orientacions i recursos 
que afavoreixen l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat.   

Donar a conèixer a l’alumnat les Normes d’organització i funcionament de centre 
(NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. 

A2 

NOFC de l’institut Camí de Mar
En el capítol 10 de les NOFC de l’institut Camí de Mar de Calafell s’estableix el circuit i les 
accions pel control de l’assistència de l’alumnat. 
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B  Estimulem el compromís de l’alumnat en el propi procés educatiu per afavorir la seva 
assistència. 

Fer un seguiment i acompanyament individualitzat de l’alumnat amb risc mitjançant 
la tutoria (traspàs d’informació, full de seguiment acadèmic, entrevistes personals, 
etc.). 

B1 

Protocol de seguiment individual  
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres aquest protocol de seguiment 
individual que permet fer un recull sistemàtic de les conductes observables, de les 
explicitades per l’alumne i de les diferents accions que es fan a nivell individual i amb el 
grup classe. 

Fer un seguiment i acompanyament molt acurat de l’alumnat amb risc mitjançant la 
tutoria individualitzada en els períodes de canvi d’etapa. 

B2 

Traspàs primària secundària
El web del Servei Eduactiu d’Horta-Guinardó ofereix un document de recollida d’informació 
per al final de l’etapa escolar, que recull entre d’altres les actuacions en situacions 
d’absentisme. 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu  i avaluació formativa (treball 
d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes 
compartits, etc.) per potenciar un clima integrador a l’aula. 

Aprenentatge cooperatiu i avaluació formativa 
Col·lecció de tres vídeos amb les valoracions i reflexions dels mestres, els alumnes i les 
famílies de l'escola La Roureda (Sant Esteve Sesrovires) sobre la posada en pràctica de 
metodologies de treball cooperatiu.  

Treball cooperatiu 
Els alumnes de l’Escola Can Puig de Banyoles treballen en grup i el treball en equip 
promou la coresponsabilitat. Aquest vídeo mostra en què consisteix el treball cooperatiu i 
com promoure la cooperació, el respecte mutu, la responsabilitat i l'augment de 
l'autoestima dels alumnes.  

Els grups interactius en les comunitats d’aprenentatge: una pràctica d’èxit per a la 
superació del fracàs escolar
En aquest article publicat per la Univertitat Rovira i Virgili s’aprofundeix en el funcionament 
dels grups interactius i es conclou que contribueixen a la millora dels aprenentatges dels 
nois i noies, i faciliten la convivència al centre educatiu.  

B3 

Treball cooperatiu. Afavorint la interacció
El bloc de Ramon Grau ofereix elements de reflexió sobre el treball cooperatiu. Presenta 
una forma d'organitzar l'aula i les tasques que de manera que els objectius dels 
components de cada grup estan estretament vinculats, i cadascun d'ells només pot assolir 
els seus objectius si la resta de companya aconsegueix els seus. També s’hi poden trobar 
activitats.  

Reflexionar amb els alumnes sobre les conseqüències negatives de l’absentisme 
(endarreriment en el procés acadèmic i educatiu, sentiments d’aïllament, manca de 
socialització, etc.). 

B4 

La proposta d’actuació és el recurs. 
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C  Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les faltes 
d’assistència a classe. 

Recollir en temps real i informatitzar les faltes d’assistència de l’alumnat.    C1 

L’avaluació i el control d’absències amb dispositius PDA 
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres una proposta de registre i 
control de les absències emprant dispositius PDA. 

Comunicar a les famílies de forma immediata qualsevol falta d’assistència dels 
alumnes no justificada prèviament (via telefònica, sms, e-mail, etc.). 

Documents d’organització i gestió de centre del Departament d’Ensenyament 
En l’apartat d’assistència dels alumnes del document d’Organització del temps escolar del 
Departament d’Ensenyament s’incideix en la importància de la informació a les famílies en 
les situacions d’absentisme.  

Nou protocol per a la comunicació de faltes d'assistència i retard
En l’Institut Vilanova del Vallès han posat en marxa un nou protocol per a la gestió 
d’incidències d’assistència. La comunicació de les faltes a les famílies es farà per SMS i 
per justificar-les, les famílies hauran d’enviar un correu electrònic. 

C2 

Comunicats faltes d'assistència via SMS i correu electrònic
L’Institut Roquetes utilitza els SMS per comunicar a les famílies les faltes d’assistència i els 
retards dels alumnes. També s’envien correus electrònics on queden reflectides les 
classes en que ha faltat l’alumne/a. 

Afegir al registre de les faltes d’assistència dades qualitatives (possibles causes, 
circumstàncies, processos, etc.) que permetin l’anàlisi i el seguiment de l’alumnat. 

Registre d’absències setmanal (infantil, primària, secundària) 
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres un model de graella per al 
registre d’absències setmanals de l’alumnat d’un grup classe. 

C3 

Registre d’absències mensuals (infantil, primària, secundària) 
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres un model de graella per al 
registre d’absències mensuals de l’alumnat d’un grup classe. 

Fer una anàlisi de les dades registrades i d’altres factors (conductes explicitades pel 
propi alumne, informacions aportades per altres professionals, etc.) que permetin 
identificar casos amb risc d’absentisme. 

C4 

Indicadors de risc 2  
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centre aquest document d’indicadors 
de risc per la recollida d’informació per part del tutor/a d’una possible situació 
d’absentisme. 

D  Preveiem activitats d’acollida i adaptació per a l’alumnat que s’incorpora després d’un 
període d’absentisme. 

Elaborar i realitzar proves d’avaluació per determinar el nivell competencial dels 
alumnes que es reincorporen al centre després d’un període de no assistència. 

D1 

La proposta d’actuació és el recurs. 
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Determinar horaris o agrupacions que afavoreixin la permanència de l’alumnat al 
centre. 

D2 

La proposta d’actuació és el recurs. 

Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s’incorporen al centre després 
d’un període d’absentisme per garantir al màxim la seva integració al centre 
educatiu. 

D3 

Protocol de seguiment individual  
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres un document per a la 
recollida sistemàtica de les conductes observables, de les explicitades per l’alumne i de les 
diferents accions que es fan a nivell individual i amb el grup classe. 

Disposar de materials amb continguts curriculars per tal de donar resposta a les 
necessitats de l’alumnat absentista que es reincorpora al centre després d’un 
període d’absentisme. 

D4 

La proposta d’actuació és el recurs. 

Fer signar a l’alumnat absentista (a partir del primer curs de l’educació secundària 
obligatòria o si es veu oportú, cicle superior d’educació primària), en els continguts 
específics addicionals de la carta de compromís educatiu, els compromisos que ha 
d’adquirir per reconduir la seva situació. 

D5 

Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu
El Departament d’Ensenyament ofereix orientacions i models per a l’elaboració dels 
objectius específics addicionals de la carta de compromís educatiu. També inclou models.  

E  Disposem d’estratègies concretes per implicar l’alumnat en la lluita contra 
l’absentisme. 

Fomentar la xarxa de suport entre iguals (tutoria entre iguals, alumnat mediador, 
etc.) com a element integrador de l’alumnat absentista. 

Atenció a la diversitat
En aquest espai de la XTEC s’ofereixen orientacions i recursos de treball cooperatiu i 
tutoria entre iguals. Aquestes estratègies metodològiques possibiliten la integració de 
l’alumnat absentista.  

La tutoria entre iguals 
En aquest espai de la XTEC s’ofereixen orientacions i recursos per treballar la tutoria entre 
iguals. Així, s’estableix una  relació cooperativa entre les parelles d’alumnes, sota el 
guiatge del mestre que facilita la integració de l’alumnat absentista. Aquesta dinàmica pot 
ser també una eina eficaç en casos d’alumnes absentistes que retornen a l’aula.  

E1 

Acollida i acompanyament dels nous alumnes
Aquesta activitat té per objectiu preparar l’acollida i l’acompanyament dels nous companys 
i companyes de 1r d’ESO amb la col·laboració dels companys de 2n d’ESO que els faran 
acompanyament en començar el curs. La relació que s’estableix entre els alumnes facilita, 
entre d’altres, la prevenció de conductes absentistes. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0ee5347c-83d7-42af-84b7-339f96d76dc8/Orientacions_carta_compromis_%28sense data%29.pdf
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/aula
http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep/estrametod?p_p_id=destacats_INSTANCE_Zz0e&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&amp;structs_action=%22/sadiel/destacats/view%22&articleId=1786286&groupId=11209&version=1.2
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/325afe26-4d8b-4e0d-a86e-a9a70dba69b1/Acollida i acompanyament dels nous alumnes def.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 
 

F  Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra 
l’absentisme. 

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del centre 
en els continguts específics addicionals de la carta de compromís educatiu per 
estimular la millora de l’assistència de l’alumnat en el centre. 

Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu
El Departament d’Ensenyament ofereix orientacions i models per a l’elaboració dels 
objectius específics addicionals de la carta de compromís educatiu.  

F1 

Família i Escola. Junts x l’Educació
Aquest espai web per a famílies del Departament d’Ensenyament permet als centres 
promoure la participació i el compromís de les famílies. Entre els recursos que ofereix 
destaquen: 
Participació de les famílies en el seguiment i procés escolar i educatiu dels fills
Pares i mares delegats de classe  
Carta de compromís educatiu

Utilitzar l’aplicació informàtica Escola i Família per tal d’implicar les famílies en  
l’acció tutorial. 

F2 

Acció tutorial compartida. Escola i Família  
En l’apartat d’acció tutorial compartida de l’aplicació informàtica Escola i Família es troben 
un conjunt d’accions educatives que contribueixen, amb la col·laboració de la família, al 
desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge. 

Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola. Junts x 
l’Educació referents a l’acompanyament escolar dels  fills, i orientar-ne l’ús. 

F3 

Acompanyament escolar a casa
En l’apartat acompanyament escolar a casa del web Família i Escola del Departament 
d’Ensenyament hi ha recursos i orientacions referents a l’acompanyament escolar dels fills 
diferenciats per edats.  
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0ee5347c-83d7-42af-84b7-339f96d76dc8/Orientacions_carta_compromis_%28sense data%29.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.fd35a3c63db97ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=1a1580bedc061310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1a1580bedc061310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=3e73f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3e73f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=d0b2f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d0b2f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.82e2b6f868f86ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=8770de5dc7442310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8770de5dc7442310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 
 

 
 
 

ABSENTISME                                                                       Àmbit ENTORN

A  Impliquem les famílies per evitar situacions d’absentisme. 

Donar a conèixer a les famílies les Normes d’organització i funcionament de centre 
(NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. 

A1 

Institut Camí de Mar, Calafell 
Aquest centre fa difusió de les Normes d’organització i funcionament de centre a través de 
la pàgina web del centre. 

Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que facilitin a les famílies 
indicadors de detecció i pautes d’actuació sobre situacions de risc que poden 
provocar absentisme (desmotivació, consum d’alcohol i drogues, assetjament entre 
iguals, etc.). 

Xerrada sobre salut
En aquest espai del bloc de l’institut Pous i Argila de Manlleu s’informa sobre la xerrada de 
la infermera del programa Consulta Oberta adreçada a les famílies sobre salut, drogues, 
sexualitat, etc.  

Xerrada sobre drogues
En aquest espai del bloc de l’AMPA de l’escola Amistat de Figueres s’informa a les 
famílies sobre una xerrada del Departament de Salut per prevenir actituds de risc entre els 
fills.  

A2 

Per una infància protegida  
Presentació del programa de Make-it-safe amb tallers adreçats a educadors, famílies i 
alumnes sobre l’ús responsable de les tecnologies. 

Utilitzar les orientacions i recursos que aporta l’aplicació Escola i Família per 
afavorir l’acollida, la participació, i la informació i comunicació a les famílies, 
especialment a les de l’alumnat en risc. 

A3 

Escola i Família
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres l'aplicació informàtica Escola i 
família, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés 
escolar i educatiu dels seus fills, i la participació en els centre. 
Entre les línies d’intervenció que s’hi desenvolupen, trobareu les de Acollida, Participacio i 
Informació i comunicació

Promoure l’escolarització i la prevenció de l’absentisme mitjançant 
l’acompanyament a l’alumnat de risc i les seves famílies. 

Acompanyament a l’escolaritat-PEE Sector Est de Girona 
Aquesta actuació es basa en el Projecte de Promoció escolar. Les actuacions principals 
per a la prevenció de l’absentisme són les tutories d’acompanyament, la promoció del 
compromís familiar, el suport a l’educació formal, les activitats de promoció de la 
escolaritat i la implicació i coordinació entre serveis.  

A4 

Document marc del Projecte de Promoció Escolar del poble gitano a Catalunya
En aquest document s’estableixen els objectius del Projecte de Promoció Escolar. Un dels 
quals és  reduir l’absentisme mitjançant l’acompanyament de l’alumnat gitano i les seves 
famílies, i el seguiment de l’evolució de la seva escolaritat.  
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http://www.inscamidemar.cat/intranet/index.php?module=Downloads&func=prep_hand_out&lid=19
http://blocs.xtec.cat/antonipous/2008/03/28/xerrada-amb-ester-coromina-infermera-del-programa-consulta-oberta-de-l%E2%80%99ies-antoni-pous-i-argila-de-manlleu/
http://ampaamistat.blogspot.com.es/2011/11/xerrada-parlem-de-drogues.html
http://www.ampaipse.com/EscolaPares/internetsegura.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/recursos/inf_comunic/sensibilitzacio
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/recursos/inf_comunic/sensibilitzacio
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_bonesp#3
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fcef099-6fd2-4c45-a162-a84fc5591a13/9-BP_Projecte d%27acompanyament - PEE Sector Est.pdf
http://www.xtec.cat/web/projectes/promoescolar/documentacio


 
 

 

Programa de suport a l'escolarització, Cambrils 
Aquest programa de prevenció, d’intervenció i seguiment de l’absentisme escolar té per 
objectiu la participació en la vigilància del compliment del’escolaritat obligatòriade tots els 
joves i infants en edat d’escolarització del municipi de Cambrils. Es defineixen la tipologia 
d’absentisme que es pot presentar, així com el circuit d’intervenció que s’aplicarà en els 
casos d’absentisme. 

Promoure espais de relació entre el centre i les famílies de l’alumnat absentista per 
tal de facilitar la seva implicació en l’escolaritat dels fills. 

A5 

Escola i Família.
El Departament d’Ensenyament ofereix als centres l’aplicació informàtica Escola i Família, 
amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per facilitar la relació i la implicació de 
les famílies en el procés escolar dels fills. Entre les línies d’intervenció que es 
desenvolupen, destaquen Participació i Acció tutorial compartida. 

B  Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la 
gestió i el tractament dels casos d’absentisme. 

Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el tractament dels 
casos d’absentisme. 

B1 

Projecte de prevenció de l'absentisme escolar 
Aquest programa neix als instituts de Viladecans i es desenvolupa en el marc dels Plans 
Educatius d'Entorn. El principal objectiu és reconduir des del propi centre aquell alumnat 
que presenta un absentisme intermitent i com a conseqüència perilla l’obtenció de resultats 
acadèmics positius.  

Dur a terme un seguiment i una orientació molt pautada dels casos de risc 
d’absentisme en la transició entre les diferents etapes educatives (primària-
secundària, secundària-ensenyaments postobligatoris o programes de formació i 
inserció). 

Informació de traspàs primària–secundària 
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres un model per la recollida 
d’informació en el traspàs de primària-secundària on hi apareixen aspectes de 
desenvolupament personal, hàbits, capacitats personals i de les diferents àrees curriculars. 

B2 

Traspàs primària secundària
En el web del Servei Eduactiu d’Horta-Guinardó es troba aquest document de recollida 
d’informació per al final de l’etapa escolar, que recull entre d’altres les actuacions en 
situacions d’absentisme.  
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cambrils.cat%2Fensenyament%2Ffitxers%2Fpresentacio-del-programa-de-suport-a-l-escolaritzacio&ei=eyiHU5nIGKic0AW_4oH4DA&usg=AFQjCNG4ZbJdwIg3VcaNAHQ40vkpFxTclg&sig2=uZuUVwqcnw9g1KeTmhdr5Q&bvm=bv.67720277,d.d2k&cad=rja
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia
http://www.xtec.cat/crp-gava/congres1bll/video2_htm/08031228d.htm
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/24c364b1-4f50-4b2a-9c66-dc7f492e17bc/traspas_primaria_secundaria.pdf
http://se-horta-guinardo.cat/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=91&Itemid=108


 
 

 
 

C  Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes 
per combatre l’absentisme. 

Promoure l’elaboració de protocols d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i 
intervenció enfront l’absentisme. 

Pla integral de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme escolar de Barcelona 
El Consorci d’Educació de Barcelona va establir l'octubre de 2009 aquest pla com una 
oportunitat per a la integració d’actuacions i la coordinació dels diversos agents que 
intervenen en el tractament de l’absentisme. El pla proporciona suport als centres 
educatius i a la resta de serveis i professionals implicats, així com pautes per a 
l’establiment de mecanismes de coordinació eficaços.  

C1 

Plans educatius  d’entorn
Els Plans educatius d’entorn  (PEE) són una proposta educativa que vol donar una 
resposta comunitària als reptes educatius on el Departament d’Ensenyament i els 
ajuntaments signen un conveni col·laboratiu amb l’objectiu de l’èxit educatiu i la cohesió 
social. Per formalitzar aquest conveni cal una petició de l’ajuntament amb el vist-i-plau dels 
Serveis Territorials.  
En aquest apartat de la Xtec es poden trobar orientacions i pràctiques compartides per 
afavorir actuacions comunitàries en prevenció de l'absentisme escolar: línia 3 d’intervenció 
dels PEE.    

Projecte de prevenció de l'absentisme escolar 
Aquest programa neix als instituts de Viladecans i es desenvolupa en el marc dels Plans 
Educatius d'Entorn. El principal objectiu és reconduir des del propi centre aquell alumnat 
que presenta un absentisme intermitent i com a conseqüència perilla l’obtenció de resultats 
acadèmics positius.    

Marc teòric i metodològic per al desenvolupament de plans d'absentisme i 
acompanyament a l'escolarització 
Informe de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona que desenvolupa estratègies i 
recursos per combatre l’absentisme i l’abandonament escolar. En l'annex s'inclouen 
diversos models de documents per fer un seguiment de l'absentisme en els centres 
escolars. La Diputació de Barcelona ofereix als centres educatius suport econòmic i 
tècnic en el marc dels projectes de prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar.  

 

Pla de prevenció i intervenció en l'absentisme escolar de Polinyà 
Aquest pla, promogut per l'Ajuntament de Polinyà i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, pretén detectar, prevenir i pal·liar l'absentisme escolar de forma coordinada i 
eficaç, treballant en xarxa, en una coordinació interdepartamental i interprofessional. 
Defineix les funcions dels agents implicats, els circuits d'intervenció i els procediments a 
seguir pels agents que intervenen: centres educatius de primària i secundària, EAP, 
Tècnic/a d'Educació, Educadors Socials i policia local. 

Promoure mesures comunitàries de control d’assistència al centre (el monitor 
despertador, etc.). 

C2 

La proposta d’actuació és el recurs. 

Col·laborar en l’elaboració d’un possible pla d’acompanyament municipal que orienti 
les famílies en risc d’absentisme. 

C3 

La proposta d’actuació és el recurs. 
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http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/atencio_a_la_comunitat/absentisme_escolar
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/3
http://www.xtec.cat/crp-gava/congres1bll/video2_htm/08031228d.htm
http://www.diba.es/documents/113230/113692/abs_acomp_esc.pdf
http://www.diba.es/documents/113230/113692/abs_acomp_esc.pdf
http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/col-laboracio-amb-els-centres/col-oferta
http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/col-laboracio-amb-els-centres/col-oferta
http://www.diba.cat/web/educacio/bpe/fitxa26


 
 

 
 

D Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per 
promoure una dimensió educativa de la seva activitat a favor de la convivència. 

Col·laborar amb les entitats de l’entorn per promoure mesures que facilitin la 
detecció de situacions de risc que poden provocar absentisme (consum d’alcohol i 
drogues, assetjament entre iguals, etc.). 

D1 

La proposta d’actuació és el recurs. 

Coordinar-se amb les entitats de l’entorn per promoure, com a mesures correctores 
a les faltes injustificades d’assistència o puntualitat, pràctiques restauratives en 
benefici de la comunitat (esplais o casals, entitats cíviques, esportives, etc.). 

D2 

Projecte educatiu de l’aula de convivència i reflexió i del Servei a la comunitat
A l’institut Josep Brugulat de Banyoles han creat una aula de convivència i reflexió i la 
possibilitat de realitzar serveis a la comunitat com a mesura disciplinària prèvia a l’obertura 
d’un expedient disciplinari. Pretén ser una mesura més pedagògica i immediata que 
l’expulsió perquè contribueix a la millora de les instal·lacions del centre i de l’entorn. 

 
RECURSOS GENERALS
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http://educacio.banyoles.cat/Portals/5/practiques/BP BRUG aula de convivencia.pdf
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/absentisme/sensibilitzacio



