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PRESENTACIÓ

L'absentisme escolar és un dels principals problemes educatius als quals ens

enfrontem  en  l'actualitat,  és  un  clar  predictor  del  fracàs  i  l’abandó  escolar  i

comporta un elevat risc d'analfabetisme, pobresa, marginació o exclusió social. En la

societat en la qual vivim la formació és clau  perquè cada persona puga accedir a un

treball, una llar i un estil de vida dignes.

Des d'aquesta perspectiva, l'absentisme escolar  també es converteix en un

problema social.  És un dilema complex que rares vegades es dona per una sola

causa ja que el seu origen pot ser degut a un o diversos factors que interaccionen

entre si, que poden ser d'ordre personal, social o cultural, i que, en un gran nombre

de  casos,  són  aliens  en  certa  manera  al  procés  educatiu  i  la  solució  dels  quals

requereix l'adopció de diverses mesures. L'absentisme i l'abandó escolar prematur,

per tant,  es poden considerar l'avantsala de l'exclusió  social i econòmica.

Per tot això, per a abordar el problema i poder actuar de manera eficaç contra

l'absentisme escolar, és necessari establir un llenguatge comú, unificat i consensuat

entre els qui tenim el deure d'intervenir des de diferents instàncies, especialment

entre  els  centres  educatius,  les  famílies  i  els  serveis  municipals  de  prevenció  i

intervenció en absentisme escolar, a fi de ser eficaços i reduir al màxim aquest greu

problema educatiu i social.

 1 ACTUACIONS DES DEL DEPARTAMENT TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE

L'ABSENTISME ESCOLAR 

Durant el curs escolar 2021/2022, hem continuat patint les conseqüències de

la pandèmia de la covid-19 sobre l'Educació i, encara que partíem a l'inici del curs

amb  xifres  mai  abans  vistes  en  absentisme  escolar,  l'evolució  al  llarg  d'aquests

mesos  en  què  s'ha  desenvolupat  el  curs,  ha  sigut  favorable  i  l'intens  treball  ha
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permès  veure  resultats  positius.  Tot  i  que  encara  es  continua  arrossegant

absentisme escolar  derivat  de  la  pandèmia,  ja  s'observa  un  canvi  a  millor  i  una

tendència a no justificar la inassistència a classe per la por a la covid19.

A  l'inici  del  curs  existien  fins  i  tot  mesures  anticovid  molt  restrictives

relatives  a  l'assistència  a  classe,  l'ús  d'espais,  les  relacions  entre  companys  i

companyes i les mesures higièniques, però al llarg del curs escolar, les dades de la

pandèmia han millorat i els protocols i les mesures preventives s'han anat eliminant

progressivament, fins a acabar el curs amb absoluta normalitat a les aules.

Durant aquest curs encara es va patir una sisena ona durant el 2n trimestre

que  va  afectar  un  gran  nombre  d'alumnat,  però  també  s'ha  continuat  amb  la

vacunació a tota la població, sumant-hi a partir del mes de febrer a tots els xiquets i

xiquetes entre 6 i 11 anys, la qual cosa ha portat a la reducció important de contagis

i a la relaxació de les mesures preventives.

1.1.Expedients d'absentisme oberts al llarg del   curs 2021/2122

CASOS D'ABSENTISME 
NOUS CURS 21/22

EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

TOTAL

91 148 239
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1.2. Casos iniciats en cursos escolars anteriors

A  més  de  treballar  amb  els  alumnes  que  es  detecten  nous  cada  curs,

continuem treballant amb uns altres la intervenció dels quals va començar en cursos

anteriors.  En aquest sentit,  durant el  curs escolar 2021/2022, hem mantingut  la

intervenció i  el seguiment  amb 758 alumnes. El procés que precedeix la correcció

d'una situació d'absentisme pot ser complex i més o menys llarg en  funció d'una

diversitat de factors entre els quals destaquen  els psicosocials, els sociofamiliars i

les  característiques del  menor  mateix.  És  per  això,  que  en moltes  ocasions,  els

factors  que intervenen en l'origen del  problema absentista  són de  lenta  solució,

suposen  processos  d'evolució  llargs,  que  solen  durar  mes  d'un  curs  escolar  i  la

intervenció per part de professionals especialitzats es prolonga per més temps.

CASOS D'ABSENTISME 
DE CURSOS 
ANTERIORS, (no resolts 
que continuem treballant)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

TOTAL

303 455 758

1.3. Evolució de l'absentisme en els últims 10 anys

PERÍODE NOMBRE CASOS
2012-2013 173
2013-2014 209
2014-2015 177
2015-2016 219
2016-2017 233
2017-2018 170
2018-2019 312
2019-2020 217
2020-2021 432
2021-2022 239
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1.4 Actuacions realitzades  derivades de l'atenció al cas individual

Cada cas d'absentisme que se'ns comunica o informa és estudiat i  valorat

minuciosament i en funció de les característiques que presenta, s'elabora i executa

un pla d'intervenció amb unes determinades actuacions o mesures que tenen per

objecte la normalització de l'assistència al col·legi o institut.

Aquestes actuacions són tan variades com variades són les característiques de

cada cas. D'entre les més utilitzades:

 Carta de citació a les famílies, que es realitza mitjançant correu ordinari,

certificat o citació lliurada per la policia, per a concertar una entrevista de valoració

o  seguiment.  En  aquesta  carta,   es  recorden  als  familiars  els  preceptes  legals

d'obligatorietat  de  l'escolarització  i  se'ls  facilita  dia  i  hora  d'entrevista.  Durant

aquest curs han sigut enviades 10 cartes de citació, el gruix de les citacions s'ha

realitzat via telefònica
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 Cartes  de  faltes  d'assistència  o  de  recordatori  de  l'obligació

d'escolaritzar els menors entre 6 i 16 anys, en la qual informem els pares, mares

o tutors i tutores legals, del percentatge de faltes d'assistència al centre escolar

dels seus fills i filles, recordant-los l'obligatorietat d'escolarització i d'assistència

diària  a  classe,  l'obligació  que  tenen de  justificar  les  faltes  adequadament  i  la

responsabilitat que tenen com a pares i mares sobre l'educació dels seus fills i filles

per a corregir el problema.  Han sigut remeses 65 cartes d'aquest tipus durant el

curs 21/22.

 El curs anterior, a conseqüència de la pandèmia, ens vam veure obligades a

introduir  una  nova  circular  informativa  per  a  arribar  a  aquelles  famílies  que

justificaven  l'absentisme  escolar  pel  temor  als  contagis  de  COVID.  Les  hem

anomenades “Cartes por a la COVID19” i s'han enviat un total de 5 cartes.

 A més de les anteriors modalitats, hem elaborat una carta per a remetre a

aquelles  famílies  amb  antecedents  d'absentisme els  pares,  mares  o  tutors  i

tutores legals de les quals, han sigut jutjats i condemnats pel sistema judicial per

“abandó  de  família”  motivat  per  l'absentisme  escolar,  però  que  malgrat  això

continuen tenint menors al seu càrrec amb alt percentatge d'absentisme escolar.

S'han enviat 16 cartes d'aquest tipus.

 Aquest curs escolar, hem introduït una nova modalitat de carta, per a aquelles

famílies els menors de les quals han decidit abandonar el sistema escolar, estant en

edat d'escolarització obligatòria, pel fet que s'han “casat” o han decidit formar una

família. Els documents remesos en aquesta línia han sigut 7 cartes.

 Per  a  aquells  casos  d'absentisme  escolar  que  ens  remeten  a  partir  de  la

segona quinzena del mes de maig, quan ja pràcticament el curs escolar ha finalitzat

i no hi ha temps material per a començar el treball amb les famílies, enviem una

carta informant els pares, mares i/o tutors/es legals que s'ha rebut notificació de

l'absentisme del  seu fill  o  filla  i  que al  setembre seran citats  pel  Departament
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d'Absentisme Escolar. L'hem anomenada “carta estiu”. D'aquesta modalitat s'han

remès 27 cartes.

 Entrevistes  mantingudes  entre  els  tècnics,  els  pares  i  mares  i/o  el

menor amb  la  finalitat  de  realitzar-ne  una  valoració  arreplegant  la  informació

pertinent sobre les causes que originen l'absentisme, les circumstàncies familiars,

detectar  l'origen  del  problema,  orientar  mesures  correctores,  dur  a  terme

intervenció familiar i mantenir un seguiment de l'efectivitat de les mesures: totes

elles sumen un total de 330 entrevistes. 

 Reunions dels membres de l'equip d'absentisme amb els diferents centres

escolars  i visites de coordinació amb els diferents agents i administracions que

intervenen  en  el  procés  d'intervenció.  Han  sigut  un  total  de  375  reunions

realitzades. 

 Un total de 2.469   e-mails, alguns de coordinació amb els centres escolars,

amb les diferents administracions que hi intervenen i uns altres amb les famílies.

 Informes emesos: en aquells casos de derivació a diferents òrgans o agents

socials, amb l'objectiu de fer un treball en xarxa amb altres serveis especialitzats

amb qui estem coordinats. En els casos de coordinació amb altres serveis, emetem

un informe adaptat a cada circumstància particular.  Durant aquest curs escolar

s'han emès un total de 38 informes.

 Gestions telefòniques realitzades la majoria d'elles amb les famílies i moltes

altres amb els centres escolars i amb altres entitats (acció social, USMI, centres

sanitaris...) S'han comptabilitzat al voltant de 1.568 gestions telefòniques .

 Acompanyaments/despertador,  aquesta activitat la realitzen els tècnics i

tècniques del Departament. Forma part d'un pla d'intervenció més ampli i consisteix

a acompanyar l'alumne o alumna des de la seua casa al centre escolar a primera

hora del  matí,  amb la finalitat de secundar, motivar i  crear hàbits que faciliten

l'adaptació escolar. Quan la família ha creat i ha organitzat els hàbits necessaris per
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a assistir a classe, aquest acompanyament s'extingeix. S'ha dut a terme en 12 plans

d'intervenció.

 Visites domiciliàries, realitzades per diferents  tècnics i tècniques de l'equip

per diferents motius, especialment quan no localitzem les famílies o és necessari

fer comprovacions in situ. Han sigut 44 visites domiciliàries.

ACTUACIONS REALITZADES PEL DEPARTAMENT 

TIPUS D'ACTUACIÓ Nombre

CARTES 
EMESES

Carta de citació a les famílies 10

Carta de faltes d'assistència 
recordatori obligatorietat de 
l'escolarització

65

Cartes por a la COVID19 5

Cartes per a famílies condemnades 
per absentisme escolar

16

Carta a alumnat que ha desaparegut 
del sistema escolar per presumpte 
casament

7

Carta estiu 27

TOTAL CARTES 130

Entrevistes
Tècnics i tècniques d'absentisme 
escolar

330

No realitzades per inassistència 108

TOTAL ENTREVISTES 330

Informes emesos 38

Reunions de coordinació amb centres escolars, 
internes, serveis externs (USMI, Acció Social, 
Centro Levante, altres Administracions)

375

E-mails de coordinació amb els diferents agents  i 
famílies

2.469

Informes d'absentisme recepcionats 393

Gestions  telefòniques  (família,  centre  escolar, 1.578
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tallers mares)

Acompanyaments 12

Visites domiciliàries 44

1.5  Actuacions  realitzades  amb  alumnes  absentistes  sense  obrir

expedient d'absentisme escolar

MENORS SENSE OBRIR EXPEDIENT 108

Al llarg del  curs es reben casos als quals no s’arriba a obrir  expedient per

diversos  motius:  només  requereixen  gestions  puntuals,  labors  de  localització,

solucions  ràpides  que  no  requereixen  una  intervenció  continuada…  Igualment

existeixen casos sobre els quals realitzem algun seguiment en coordinació amb altres

municipis del territori espanyol però als quals no s'arriba a obrir expedient per no ser

Alacant el seu municipi de referència. Durant aquest curs hem registrat un total de

108  casos  de menors amb els quals hem dut a terme les actuacions següents:

ACTUACIONS REALITZADES  EN CASOS SENSE EXPEDIENT CURS 2021/22

GESTIONS TELEFÒNIQUES 74

INFORMES POLICIALS 3

GESTIONS D'ESCOLARITZACIÓ 13

REUNIONS AMB CENTRE ESCOLAR 82

ENTREVISTA AMB LA FAMÍLIA 7

VISITES A DOMICILI 10

MAIL CENTRE ESCOLAR 33

INFORME ABSENTISME 83
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ENTREVISTA AMB MENORS 1

MAIL  A FAMÍLIA I ALTRES 21

COORDINACIÓ AMB ACCIÓ SOCIAL, USMI, I 
ALTRES AGENTS

10

COMPROVACIÓ DADES  PADRÓ 73

COORDINACIÓ AMB ALTRES MUNICIPIS 8

SEGUIMENT DE FALTES 7

HAN COMPLIT 16 ANYS 5

EXPEDIENTS OBERTS 10

CARTA AMB POLICIA 4

TOTAL GESTIONS MENORS SENSE EXPEDIENT 444

1.6 Casos derivats a la Fiscalia de Menors

L'educació és un dret de l'ésser humà i un mitjà indispensable per a accedir a

altres drets en condicions d'igualtat, per la qual cosa ni els pares, mares, tutors i

tutores legals, ni els Poders Públics, tenen dret a tractar com a optativa la decisió de

si el menor ha de complir amb l'escolarització obligatòria. L'educació té per objecte

vetlar perquè cada xiquet i xiqueta tinga assegurada la preparació necessària per a la

vida activa i acabe l'educació bàsica  amb les eines necessàries  per a poder fer front

tant  al  desenvolupament  d'una  vida  autònoma  i  independent,  com  al

desenvolupament integral  de la seua personalitat i  el  seu procés de socialització,

dotant-lo  d'eines  per  a  afrontar  les  dificultats  amb  les  quals  previsiblement  es

trobarà en el seu camí, permetent-li fer una planificació de la seua vida en llibertat.

Per això, en aquests casos en els quals esgotem els nostres recursos davant

de  l'absentisme escolar,  sense  arribar  a  resoldre  el  problema,  només  ens  queda

l'opció de posar-ho en coneixement de la Fiscalia de Menors, atesa la Llei Orgànica

1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del

Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, que en el seu art. 13.2 diu que “Qualsevol

persona o autoritat que tinga coneixement que un menor no està escolaritzat, o no

assisteix al centre escolar de manera habitual i sense justificació durant el període
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obligatori,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de  les  autoritats  públiques

competents, que adoptaran les mesures necessàries per a la seua escolarització”.

Per a això, elaborem un informe psicosocial detallat en el qual es descriu la situació

del cas en particular, les característiques sociofamiliars que envolten el menor i la

seua família, les mesures adoptades i els passos seguits per a intentar la resolució

de l'absentisme escolar, juntament amb la còpia de tots els documents que consten

en  l'expedient  i  que  es  consideren  necessaris  per  a  conèixer  i  poder  valorar  el

problema.

En general, són alumnes als quals encara els falten diversos cursos escolars

complets per a finalitzar l'ensenyament obligatori o famílies amb xiquets i xiquetes

xicotets, als quals els queden encara molts anys d'escolarització obligatòria  i en els

quals es considera que la intervenció del sistema judicial pot ser beneficiosa per als

menors.

Gran  part  dels  casos  que  derivem a  la  Fiscalia  de  Menors  acaben en  una

denúncia contra els pares i les mares per delicte d’’abandó de família’, contemplat en

l'art.  226 del  Codi Penal.  En molts d'ells,  es requereix la nostra presència en els

diferents jutjats d'instrucció per a ratificació de l'informe emès davant del jutge

que instrueix  el  cas  i,  posteriorment,  la  nostra assistència com a testimonis  als

judicis orals que se celebren en jutjats penals. Malgrat això, a vegades els pares i les

mares continuen amb la seua actitud laxa davant l'educació i formació dels seus fills

i filles, vulnerant el seu dret  a l'educació. 

Durant el  curs 21/22 hem remès 24 informes a la Fiscalia de Menors i

hem assistit en 6 ocasions a jutjats d'instrucció i en 10 a judicis penals.   Igualment

se'ns han sol·licitat 5 informes des de la Fiscalia de Menors.

SISTEMA JUDICIAL

DERIVACIONS A LA FISCALIA DE MENORS 24

ASSISTÈNCIA A JUTJATS  D'INSTRUCCIÓ 6
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ASSISTÈNCIA A JUDICI PENAL 10

SOL·LICITUD D'INFORMES DES DE FISCALIA DE 
MENORS

5

1.7 Tancament d'expedients

Durant el curs 21/22 s'han tancat un total de 218  expedients. Molts d'ells són

casos que manteníem oberts i en seguiment de cursos anteriors. 

      

MOTIU DE TANCAMENT NOMBRE D'EXPEDIENTS

FI D'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA 124

ILOCALItZACIÓ 5

REMET ABSENTISME 73

TRASLLAT DE DOMICILI 21

TOTAL 223

1.8 Evolució dels casos d'absentisme*

Al  final  de  cada  curs,  fem un breu  estudi  sobre  com han evolucionat  les

situacions  d'absentisme  durant  aqueix  curs  escolar.  En  aquest  curs  21/22  hem

observat  que hi  ha  hagut  una  tendència  a  la  millora  de  l'absentisme  escolar,

tendència lògica després de l'empitjorament del curs passat a causa de la pandèmia

de la covid-19
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 En  333 casos,  s'ha  observat  una  millora  de  l'evolució  de  la  situació

d'absentisme,  incloent  en  aquest  apartat  els  tancats  perquè  remet

l'absentisme.

 Es mantenen en la mateixa situació 236 menors: es tracta dels casos en els

quals l'absentisme es manté o ha millorat lleument, sense arribar a canviar el

grau, per la qual cosa el problema no es pot considerar resolt i  continuem

treballant. 

 En  184 casos  la  situació  ha  empitjorat  i  requereixen  una  intervenció

continuada o la remissió al sistema judicial.

EVOLUCIÓ DELS CASOS D'ABSENTISME CURS 2020/2021

MILLORA 333

CONTINUA IGUAL 236

EMPITJORA 184

* L'evolució  dels  casos  d'absentisme  no  es  realitza  sobre  la  totalitat  dels  casos  registrats,  ja  que  no  ha
transcorregut temps suficient per a poder avaluar els que hem rebut en els últims mesos de curs.
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2. -COL·LABORACIONS DE LA POLICIA.        

Durant el curs escolar 21/22, s'ha pogut comptar amb la col·laboració del Cos

de la Policia Local en la vigilància de l'escolaritat obligatòria. La labor que es realitza

des de la Policia és fonamental, ja que reforça els aspectes legals que plantegem als

pares  i  mares  al  llarg  de  les  intervencions,  ajudant  a  veure  a  les  famílies  el

component legal de l'absentisme escolar.

COL·LABORACIONS DE LA POLICIA LOCAL

CARTES NOTIFICADES
PER LA POLICIA A les

FAMÍLIES

CARTA D'ESCOLARITZACIÓ 3

CARTA RECORDATORI
D'OBLIGACIÓ DE L'ESCOLARITAT

11

CARTA DE FALTES 14

CARTA POR A LA COVID 2

CARTA REINCIDENTS 8

CARTA CITACIÓ A ENTREVISTA 9

CARTA ALUMNES CASATS 9

CARTA ESTIU 30

INFORME DE MENORS 
LOCALITZATS Al CARRER
EN HORARI ESCOLAR

2

PETICIÓ DE 
COL·LABORACIÓ A LA 
POLICIA

4

3.- ACTUACIONS DE DIVULGACIÓ. 

16

333

236

184

EVOLUCIÓ DE L'ABSENTISME

MILLORA CONTÍNUA IGUAL EMPITJORA



Des del departament, a més del treball de camp, duem a terme activitats per

a donar a conèixer la nostra labor a la ciutadania i especialment a la població escolar i

a la comunitat docent, a fi d'aconseguir una major sensibilització social respecte al

problema absentista. 

3.1  Fullet de faltes d'assistència

Un dels  problemes  que els  centres  escolars  plantegen és  la  dificultat  que

alguns pares i mares tenen a comprendre la diferència entre les faltes que poden ser

justificades, i per tant no computarien en el resultat a final de mes, i les que no ho

són. En aquest sentit,  des del Departament Tècnic de Prevenció de l'Absentisme

Escolar, comptem amb un fullet informatiu explicant què es pot considerar com a

falta  justificada  i  què  no.  Aquest  document  s'inclou  de  forma  regular  en  els

comunicats de faltes que se sol·liciten tots els mesos als centres escolars que tenen

casos d'absentisme a la ciutat d'Alacant.

Aquest document gràfic es facilita també a moltes famílies en les entrevistes

que es realitzen per part dels tècnics i tècniques del Departament, ja que a algunes

famílies els àmplia la informació sobre el que està justificat i el que no en les faltes

d'assistència a classe.
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3.2 Nou protocol d'absentisme escolar

Durant el curs 21/22, ha començat a funcionar el Protocol d'Absentisme de la

Comunitat Valenciana,  amb la  finalitat d'unificar els  criteris  d'actuació en tot el

territori de la Comunitat Valenciana i establir la manera d'abordar el problema des de

l'àmbit escolar, ja que en les situacions d'absentisme, és necessària la implicació de

totes les persones que conformen la comunitat educativa, que actuaran d'acord amb

les seues funcions i àmbits de competència.

Aquest protocol s'ha aprovat a través de la  Resolució de 29 de setembre de

2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol

d'actuació  davant  situacions  d'absentisme  escolar  en  els  centres  educatius

sostinguts  amb  fons  públics  de  la  Comunitat  Valenciana  que  imparteixen

ensenyaments  obligatoris  i  Formació  Professional  Bàsica i  des  de  la  Conselleria

d'Educació s'ha editat també una guia d'orientació per a l'aplicació d'aquest.
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 3.3  Informació  sobre  el  Departament  Tècnic  de  Prevenció  de

l'Absentisme Escolar en el web municipal

En  el  web  de  l'Ajuntament  d'Alacant,  estan  disponibles  els  materials  i

procediments  utilitzats  pel  Departament  i  es  troben  a  la  disposició  de  tota  la

ciutadania:

https://www.alicante.es/es/contenidos/absentismo-escolar-0 

 D'aquesta  manera,  es  troba  el  document  en  PDF  de  l'antic  Protocol

d'actuació en centres educatius en matèria d'absentisme escolar, premi en

el  I  Concurs  de  Bones  Pràctiques  Municipals  atorgat  per  la  FEMP i  el

Ministeri d'Educació . Any 2015.  (actualment en desús):
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https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202111/cuaderno-

protocolo-castellano-ok.pdf

 Activitat  preventiva  per  a  l'ensenyament  primari,  “L'escola  de  la

Reina”. Premi en el II Concurs de Bones Pràctiques Municipals atorgat

per la FEMP i el Ministeri d'Educació . Any 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=lmtdw_ykhnk&feature=youtu.be

 Activitat preventiva dirigida a 6è de primària “Ens n’anem a l'institut” 

h  ttps://www.youtube.com/watch?v=okrzzd7v7de  
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3.4 Jornades de divulgació

                                                                 

 

 3.4.1.-Noves eines davant l'absentisme escolar

Amb motiu de la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021,

de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol

d'actuació davant situacions d'absentisme escolar,  es produeix un canvi  en

l'enfocament  de  la  prevenció,  el  control  i  el  seguiment  de  l'absentisme

escolar. Des de l'àmbit municipal, el 30 de novembre de 2021, vam organitzar

una jornada d'absentisme escolar com a punt de trobada de professionals  que

treballen l'abordatge de l'absentisme, des de l'àmbit educatiu, social i policial,

amb un total de 90 assistents.

En l'acte, es van exposar diverses ponències per part de personal tècnic

de  la  Direcció  Territorial  d'Educació  i  de  la  Regidoria  d'Educació  de

l'Ajuntament d'Alacant. En elles es va exposar el nou protocol a utilitzar en
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tota la Comunitat Valenciana, les adaptacions necessàries a la ciutat d'Alacant

i  la  situació  actual  de  l'absentisme  escolar  a  la  ciutat.  La  jornada  va  ser

gravada i es troba completa en la pàgina web municipal.

file:///L:/Escritura/CURSO%202022-23/presentacion-protocolo-absentismo-

escolar-jornadas-nov-21.pdf

3.4.2  Jornada  de  trobada  amb  orientadors  i  orientadores;  educar,  el

nostre objectiu

Des de la Regidoria d'Educació, tenim un clar objectiu: ser una eina útil per a

tota la comunitat educativa d'Alacant. Des d'aqueixa perspectiva, el 20 de maig, es

va celebrar una jornada dirigida als orientadors i orientadores de tota la ciutat, amb

la finalitat de servir de punt de trobada i d'intercanvi d'experiències, amb un clar

caràcter  formatiu  en  els  diferents  programes  que  desenvolupa  la  Regidoria

d'Educació, entre ells l'absentisme escolar. A aquesta jornada van assistir un total de

84 persones.
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4.- ACTIVITATS PREVENTIVES

4.1. Projecte “Conviure amb la COVID”

      Durant aquest curs 2021/22, hem continuat amb el projecte “Conviure amb la

COVID 19.  Per  una tornada al  col·le  segura”,  iniciat  en el  curs  anterior,  amb un

marcat caràcter preventiu i de conscienciació sobre la importància de continuar amb

l'assistència regular  al  centre escolar.  Per a això,  es  va   elaborar  un audiovisual

educatiu sobre el tema, anomenat “Ens n’anem a classe”, a fi que arribara a tota la

població escolar de la ciutat, per a oferir informació real de la situació en els centres

i afavorir el retorn a la normalitat escolar que consisteix en una presentació senzilla,

accessible  i  amb  llenguatge  clar  i  directe  perquè  arribe  a  les  famílies  amb  dos

objectius:  incidir  en la  importància  de  l'educació  i  l'assistència  al  col·legi  per  als

xiquets i xiquetes en totes les etapes d'escolarització, així com brindar informació

clara  sobre les  principals  mesures preventives que s'estan duent a terme en els

centres escolars, tot això a fi de minimitzar el risc de transmissió dins d'aquests.
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Durant el curs 21/22, ha continuat la influència negativa de la pandèmia en

alguns casos, quant a l'assistència a classe, per la qual cosa hem continuat fent ús de

l'audiovisual especialment a principi del curs, segueix  penjat en el web municipal,

dins  de  l'àrea  d'Educació,  al  costat  de  la  resta  de  materials  del  Departament

d'Absentisme Escolar.     

https://www.youtube.com/watch?v=_kxvtotq2zm

4.2. L'Escola de la Reina

“L'escola  de  la  reina”  és  un  conte  amb  una  guia  d'activitats  educatives  per  a  treballar  la

prevenció de l'absentisme escolar en l'ensenyament primari. Les unitats de treball que formen la

guia afavoreixen el reconeixement dels valors que al llarg del text hem intentat reflectir. El

treball finalitza amb un joc educatiu per a ajudar a interioritzar tot allò après amb el conte

i les activitats.

“L'escola de la reina” és un conte senzill. La seua lectura és el punt de partida

per a iniciar el treball i es fa amb el suport de professionals contacontes. Després
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l'activitat continua amb  tres blocs d'activitats en els quals es destaquen diferents

valors a través d'exercicis individuals o dinàmiques de grup. A continuació està el

joc, que només adquireix sentit si es coneix el conte.

El treball va dirigit a aquells mestres que desenvolupen la seua activitat en

algun cicle de l'ensenyament primari. Les activitats proposades ofereixen flexibilitat

al professorat perquè trie l'activitat o activitats que considere oportunes per al seu

grup i nivell d'edat i té com a objectiu servir de suport, com un recurs educatiu més,

a aquells que estiguen interessats en la prevenció de l'abandó i absentisme escolar a

les seues aules.

El quadern d'activitats està dividit en TRES GRANS BLOCS:

 En el primer, intentem augmentar el valor de l'escola en si mateixa, volem fer

veure  a  l'alumnat  els  beneficis  de  l'aprenentatge  formal  o  reglat,  i  la

transmissió de la cultura i el coneixement.  Sobretot volem fer-li veure  les

repercussions  negatives  de  no  formar-se,  i  com es  pot  orientar  un  futur

millor a través de l'EDUCACIÓ i de l'assistència a l'ESCOLA. 

 El segon bloc està relacionat amb determinats valors encaminats a millorar les

relacions personals i l'adaptació dels alumnes al sistema educatiu. L'objectiu

d'aquest apartat és que tots els menors troben el seu lloc a l'escola i la seua

adaptació siga favorable a la continuïtat en els estudis i contrària a l'abandó.

Aquest punt treballa valors com el respecte cap als altres, el respecte cap a

altres cultures, l'empatia o el valor de l'experiència.

 En el  tercer bloc, hem intentat destacar els valors relacionats amb l'esforç

personal. Si bé durant  etapes evolutives inicials, és possible aprendre jugant,

posteriorment  l'aprenentatge  suposarà  un  esforç  per  part  de  l'alumnat.

Pensem  que   amb  la  motivació  adequada,  el  menor   realitzarà  l'esforç

necessari  per  a  afrontar  la  secundària.  Hem de  reforçar  els  esforços.  En

aquest  bloc  tractem valors  com la  responsabilitat,  el  treball  en equip  o  la
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valorització dels líders adequats amb la intenció de l'adolescència  i al pas a la

secundària.

El punt final el posa el joc de «L'escola de la reina», en ell es resumeixen els

continguts que s'han anat treballant en les  activitats anteriors d'una manera lúdica i

pedagògica. Es juga per equips, els alumnes han de contestar a preguntes que estan

relacionades  amb els  continguts  del  conte,  per  a  anar  a  poc  a  poc  ascendint  la

"muntanya grisa" i arribar a l'ensenyament secundari.

Al  llarg  del  curs  escolar  21/22  s'ha  realitzat  l'activitat    en    12   centres

educatius d'Alacant, amb la qual cosa s'ha arribat a 1.656 alumnes de la ciutat. 

CENTRE ESCOLAR NOMBRE ALUMNES

CEIP JOSE CARLOS AGUILERA 161

CEIP GLORIA FUERTES 88

CEIP OSCAR ESPLA 57

CEIP SAN ROQUE 146

CEIP SANTO DOMINGO 81

CEIP MORA PUCHOL 341

CEIP CAMPOAMOR 103

CC SAN JUAN DE LA CRUZ 102

CEIP MANJÓN CERVANTES 238

CC NAZARET 30

CEIP AUSIAS MARCH 98

CEIP BENALUA 211

TOTAL 1.656

4.3. Programa de suport a la prevenció de l'absentisme escolar  
(APAE)
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L'APAE és un programa de suport i reforç educatiu escolar a menors de la

ciutat d'Alacant. L'alumnat procedeix de famílies vulnerables que necessiten aqueix

reforç i que no disposen de recursos econòmics suficients per a abonar les classes de

reforç escolar que reben els seus fills i filles. El programa es duu a terme mitjançant

un conveni   de  col·laboració  entre  l'Ajuntament   i   la  Universitat  d'Alacant  i  es

gestiona  des  de  la  Regidoria  d'Educació  (Departament  Tècnic  de  Prevenció  de

l'Absentisme Escolar) per part de l'Ajuntament, i des de la Universitat Permanent de

la  Universitat  d'Alacant  (UPUA),  per  part  de  la  Universitat.  Els  beneficiaris  són

alumnes  en  edat  d'escolarització  obligatòria  (6-16)  que  residisquen  a  la  ciutat

d'Alacant.

Correspon  al  Departament  d'Absentisme  Escolar  l'organització  i  la

programació  de les  classes,  la  selecció  i  distribució  de l'alumnat,  la  matriculació,

localitzar i disposar els espais i el control de l'assistència a classe. Correspon a la

UPUA, la  selecció de professors i  professores voluntaris,  que són alumnes de la

Universitat Permanent amb matrícula activa dins de la seua proposta formativa.

Les classes se situen en centres sociocomunitaris municipals i es distribueixen

en grups de primària i de secundària, assignant el professorat voluntari als diferents

centres  municipals,  atenent  criteris  de  formació  i  especialització,  experiència,

proximitat  al  seu  domicili  i  preferències  personals.  Els  alumnes  també  es

distribueixen pels diferents centres segons la proximitat al  domicili  familiar i  les

seues  necessitats  acadèmiques  i  les  sessions  es  duen  a  terme  sempre  fora  de

l'horari escolar.

La característica més destacable d'aquest programa és que estableix un marc

de cooperació entre totes dues institucions basat en la solidaritat intergeneracional

fent ús de l'educació com a vehicle conductor. És una experiència enriquidora per als

dos col·lectius que hi participen: d’una banda, els menors, que poden beneficiar-se

dels  coneixements  i  les  habilitats  de  docents  madurs,  amb àmplies  experiències

27



professionals i personals,  que es troben en un moment vital més tranquil, afavorint

així  la  transmissió  no  sols  de  coneixements  sinó  de  valors  educatius  que

acompanyaran  l'estudiant  durant  tota  la  seua  etapa  escolar;  d’altra  banda,  els

professors  i  les  professores  voluntaris,  que  han  demostrat  el  seu  interès  en  la

formació permanent al llarg de tota la seua vida i que participen d'un envelliment

actiu, aprofitant, més enllà de la seua etapa laboral activa, les seues experiències

com a educadors i educadores per a ajudar xiquets i xiquetes que no tenen recursos

per a accedir a aquesta mena de serveis, afavorint així la inclusió social de col·lectius

més desfavorits i prevenir-hi l'absentisme escolar.

Amb l'inici de la pandèmia, al març de 2020, les classes d'APAE es van veure

bruscament interrompudes i durant el curs 2020/2021 no es van dur a terme per

l'especial  vulnerabilitat  del  professorat,  tot  ell  persones  majors.   Durant  el  curs

escolar 2021/2022 i gràcies a l'avanç de la vacunació i la disminució de la gravetat dels

casos,  hem posat novament en funcionament el programa. 

La tònica general ha sigut, d'una banda, de baixa participació i molta mobilitat

per  part  del  professorat.  Aquest  curs  encara  no  hi  ha  hagut  estabilitat  en  la

pandèmia de la covid19, havent estat sotmesos a la sisena i la setena onada al llarg

del curs escolar, la qual cosa ha causat diverses interrupcions i faltes d'assistència

tant en alumnat com en professorat. Hi ha hagut també abandons, de manera que

en el segon i tercer trimestre les classes de primària i secundària del Pla vam haver

de suprimir-les per falta de professorat. En el centre de “Felicidad Sánchez” no vam

poder començar les classes de primària fins al mes de febrer, per no tenir docents

voluntaris. En Platges no hem pogut iniciar-les per falta d'alumnat.

En definitiva, ha sigut un curs molt irregular, que pensem que podem atribuir

a la incertesa de la pandèmia d'una banda i d’una una altra, al fet que el programa ha

estat suspès un curs i mig, i  aquesta aturada ha produït conseqüències que hem

d'anar normalitzant a poc a poc.

28



El resum de participació del curs 2021/22 apareix reflectit en el quadre de més

avall:

CENTRE PRIMÀRIA SECUNDÀRIA TOTAL ALUMNES ATESOS
PER CENTRE

ELS
ÀNGELS

Centre Social
núm.2

C/ Illa de
Cuba, 40

 
ALUMNES 

10

 ALUMNES 

5
15

PLATGES
Centre

Comunitari
“Platges”
Av. Costa
Blanca, 19

 ALUMNES 

3

 ALUMNES  

No hi ha hagut demanda 3

BABEL
C. Comunitari

“Felicidad
Sánchez”
C/ Alcalde
Lorenzo

Carbonell,58

 ALUMNES 

5

 ALUMNES
 

6 11

EL PLA
Centre

Comunitari El
Pla

C/ Barcelona,
núm. 16

 ALUMNES 

10
primer trimestre

 ALUMNES
 

4
primer trimestre 14

CREM
C/Pare

Mariana,
núm. 19

 ALUMNES 

3

 ALUMNES  

3

 

6

TOTAL
ALUMNAT

31 18 49

4.4 Tallers

Tallers amb famílies

Un dels pilars bàsics dins de la prevenció de l'absentisme escolar són els tallers

amb  famílies  de  menors  absentistes.  Sorgeix  la  necessitat  d'una  intervenció

encaminada  a  l'adquisició  d'habilitats  parentals  i  eines  que  faciliten  un  correcte

desenvolupament educativoemocional dels menors, incidint tant en la prevenció de
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l'absentisme  escolar i el desfasament educatiu, agreujat per la situació de covid 19,

amb la finalitat d'aconseguir una igualtat i equitat que els permeta un bon procés

educatiu i la millora del benestar en totes les àrees, ja que l'educació reglada és el

primer escaló per a això.

Objectiu:

Oferir  una  plataforma  de  formació  per  a  les  famílies  que  hi  estiguen

interessades.  Crear  un  espai  d'informació,  formació  i  reflexió  sobre  aspectes

relacionats  amb les  funcions  parentals.  Oferir  suport  a  les  famílies  amb menors

perquè  puguen  desenvolupar  adequadament  les  seues  funcions  educatives  i

socialitzadores, i superar situacions de necessitat i risc social; prevenir contribuint a

la modificació de conductes i a l'adquisició de pautes saludables de dinàmica familiar,

que  afavoreixen  la  creació  d'hàbits  saludables  i  beneficiosos  per  a  un

desenvolupament harmònic.

Metodologia:

Els  tallers  s'han  realitzat  de  manera  presencial,  i  s'han  dut  a  terme  en

sessions setmanals, les quals han estat guiades a través de la realització de diferents

dinàmiques participatives.

A través de dinàmiques podem fer reflexionar les famílies sobre els valors que

promou cadascun en el seu estil educatiu per a passar al  debat en grup.

Els tallers s'han dut a terme en els centres escolars en sessions setmanals en

horari de 10.00 h a 12.00 h.

CENTRE ESCOLAR  NOMBRE
SESSIONS

NOMBRE
ALUMNES

CEIP Isla de Tabarca 5 10

CEIP Mora Puchol 5 5

CEIP Manjón Cervantes 5 4
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CEIP Monte Benacantil 5 3

TOTAL 20 22
        

Xarrada/col·loqui sobre absentisme escolar

Aquest curs es va fer una xarrada-col·loqui per part de l'educadora familiar i la tècnica

d'integració del Departament de Prevenció d'Absentisme Escolar, amb les mares i pares de la

zona nord els fills i les filles dels quals acudien al col·legi Nazaret. Aquesta activitat va tenir

l'objectiu de conscienciar les figures parentals sobre la importància de l'assistència a classe.
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4.5. Tallers de prevenció contra l'assetjament escolar

“TRAU EL PODER QUE HI HA EN TU” 

L'assetjament  escolar,  més  conegut  com  bullying, és  un  dels  majors

problemes als quals ens enfrontem hui dia en els entorns educatius.  L'assetjament

escolar  i  el  ciberassetjament,  respectivament,  són  formes  de  violència  que  es

produeixen en la  infància i  l’adolescència,  que mostren un reflex de la  violència

existent  en  la  societat  actual  a  tots  els  nivells  i  a  vegades  està  en  la  base  de

determinats tipus d'absentisme escolar.

L'activitat va dirigida a l'alumnat de primer i segon d'ensenyament secundari

obligatori, amb la finalitat que l'alumnat prenga consciència del mal que produeixen

els  casos  de  bullying  i  de  la  importància  d'instaurar  actituds  proactives  en  els

testimonis d'aquesta mena de conductes violentes que es produeixen en els centres

escolars.

L'objectiu general és desenvolupar competències emocionals com l'empatia,

la responsabilitat social i l'autoregulació, tot això dirigit a aconseguir els següents: 

Objectius específics:

 promoure conductes prosocials i generar a l'aula un clima de tolerància i no

violència

 prevenir situacions d'assetjament escolar

 promoure la igualtat de gènere

 fomentar l'acceptació i respecte a la diversitat

Aquesta  activitat  s'estructura  en  dues  sessions  d'una  hora  de  duració,

utilitzant dinàmiques vivencials. Durant aquest curs escolar, s'ha impartit de manera

presencial en tots els centres d'ensenyament que es relacionen més avall.

S'han beneficiat 97 grups de 1r i 2n d'ESO pertanyents a 19 centres educatius
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d'ensenyament  públic  i  concertat  de  la  ciutat  d'Alacant.  Arribant  a  un  total

aproximat de 2.900 alumnes participants.

CENTRE EDUCATIU GRUP

C.C SAN JOSÉ DE CAROLINAS 1r ESO

IES JORGE JUAN 2n ESO

IES CABO HUERTAS 2n ESO

C. C. SAGRADA FAMÍLIA 1r ESO

IES SAN BLAS 1r ESO

C. C. SAN AGUSTÍN 1r ESO

IES PLAYA DE SAN JUAN 1r ESO

C. C. INMACULADA JESUITAS 1r ESO

IES BAHIA BABEL 1r ESO

C. C. FRANCISCANOS 1r I 2n ESO

IES MIGUEL HERNANDEZ 1r I 2n ESO

IES EL PLA 1r ESO

IES 8 DE MARZO 1r I 2n ESO

C. C. PEDRO HERRERO 1r ESO

C. C. SAN JOSÉ 1r ESO

IES VIRGEN DEL REMEDIO 2n ESO

C. C. SAGRADOS CORAZONES 1r I 2n ESO

APSA --------

C. C. NTRA SRA. DEL REMEDIO 2n ESO

5. ALTRES ESTADÍSTIQUES

  L'estudi  dels  expedients  d'absentisme  treballats  durant  el  curs  escolar

2021/2022  ens permet extraure les següents dades d'interès estadístic:

5.1 Absentisme per edats

Les edats dels menors absentistes amb els quals hem treballat el curs escolar

2021/22 es distribueixen de la manera següent:

EDAT NOMBRE NOMBRE TOTAL
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ABSENTISTES NOUS ABSENTISTES

ANTERIORS

6 ANYS 13 0 13

7 ANYS 17 10 27

8 ANYS 15 47 62

9 ANYS 9 53 62

10 ANYS 12 51 63

11 ANYS 15 56 71
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12 ANYS 20 76 96

13 ANYS 55 77 132

14 ANYS 45 111 156

15 ANYS 32 153 185

16 ANYS 5 118 123

>16 ANYS 1 6 7

TOTAL 239 758 997

 

ABSENTISME PER EDATS

5.2 Entrada de casos distribuïts per mesos

Els alumnes absentistes han anat arribant gradualment al Departament Tècnic

de Prevenció de l'Absentisme Escolar al llarg del curs 2021/2022 segons la distribució

següent:

MES NOMBRE D'ALUMNES

SETEMBRE 0

OCTUBRE 4

NOVEMBRE 6

DESEMBRE 7

GENER 38
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FEBRER 21

MARÇ 36

ABRIL 64

MAIG 38

JUNY 24

JULIOL 1

TOTAL 239

5.3 Absentistes per nacionalitat

ABSENTISTES NOMBRE PERCENTATGE

ESPANYOLS 939 94%

ESTRANGERS 43 4,3%

DESCONEGUT 15 1,5%

TOTAL 997

NACIONALITAT CASOS

ALGÈRIA 7

L'ARGENTINA 1

LA XINA 2

36

Núm. EXPT OBERTS

0

10

20

30

40

50

60

70

SETEMBRE OCTUBRE

NOVEMBRE DESEMBRE

GENER FEBRER

MARÇ ABRIL

MAIG JUNY

JULIOL AGOST



COLÒMBIA 8

DOMINICA 1

L'EQUADOR 1

ESLOVÈNIA 2

ESPANYA 939

GUINEA EQUATORIAL 1

ITÀLIA 1

KAZAJISTAN 1

EL MARROC 1

MÈXIC 2

EL MARROC 1

POLÒNIA 1

ROMANIA 2

RÚSSIA 7

UCRAÏNA 2

VENEÇUELA 2

NO ESPECIFICAT 15

TOTAL 997

5.4 Absentistes per sexe
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Pel que fa al sexe dels menors absentistes, s'observa un nombre lleugerament

superior de xics, no massa significatiu

HOMES 502

DONES 446

NO ESPECIFICAT 49

TOTAL 997

NOTA FINAL

Durant aquest curs 21/22, s'ha produït una disminució important dels casos

d'absentisme escolar, tenint com a referència el curs passat en què a causa de la

pandèmia es va veure augmentat significativament el nombre d'alumnat absentista,

tal  com es  va  reflectir  en  la  memòria  que  vam elaborar.  A  tenor  de  les  dades

reflectides en aquest document, podem observar que existeix una clara tendència a

la  baixa  que  atribuïm,  en  gran  manera,  a  la  remissió  de  la  pandèmia  i  a  la
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transformació de la simptomatologia, disminuint la gravetat dels casos, ingressos

hospitalaris, etc.

Al llarg del curs, s'han continuat produint casos relacionats amb la por a la

COVID però, conforme ha anat evolucionant el curs escolar, aquests casos han anat

remetent,  encara que observem que persisteixen algunes famílies que continuen

utilitzant la pandèmia com a pretext per a justificar un absentisme que ja es produïa

amb anterioritat a aquesta.

També considerem un hàndicap molt important a superar el fet que alguns

xiquets, xiquetes i adolescents, porten quasi dos cursos sense assistir al col·legi o

amb una assistència molt irregular, amb tot el que això comporta a nivell educatiu:

desfasaments  curriculars,  pèrdua  d'hàbits  acadèmics  adequats,  problemes

d'adaptació socioeducativa amb dificultats d'integració escolar. Situant tot això els

menors en una gran vulnerabilitat social  i  augmentant per tant el  risc d'exclusió

social.

No obstant això,  considerem que gràcies a l'esforç compartit  per  tots els

sectors i especialment els que intervenim en l'educació de xiquets  i xiquetes, hem

aconseguit aquest curs escolar reduir el nombre d'alumnes absentistes. 
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