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Annex 1.- 

 I

. 
 Marc legal sobre educació, escolarització obligatòria i altres normatives 

vinculades al dret a l’escolarització 
 
 
Normes Internacionals 
 
1. Declaració dels Drets del Nen, proclamada per l’Assemblea General de les nacions 

Unides, el 20 de novembre de 1959. Resolució núm. 1386 
 
2. Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989 
 
3. Instrument de Ratificació de la Convenció sobre els Drets del Nen (BOE 313 de 

31/12/1990) adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de 
novembre de 1989 

 
Normes estatals  (anteriors i posteriors a la Constitució de 1978):  
 
4. Llei d’ensenyament Primari (Decret 193/1967 del 2 de febrer, articles 12 i 13). 
 
5. Llei 14/1970 del 4 d’agost, general d’educació i finançament de la reforma 

educativa (LGE de 1970) 
 
6. Constitució Espanyola Article 27,  sobre el Dret a l’Educació, i articles 39 i 53 sobre 

els principis rectors de la política social  i econòmica i sobre garanties de les 
llibertats i drets fonamentals 

 
7.  Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE 159 de 4/7/85),  reguladora del dret a 

l’educació (LODE , 1985, art 1 i disposició addicional 2ª). 
 
8.  Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre (BOE 124 de 25/5/1981), d’ordenació general 

del sistema educatiu (LOGSE, 1990, art 5) 
 
9.  Llei Orgànica 9/1995 de 20 de novembre (BOE 278 21/11/1995) de la participació, 

l’avaluació i el govern dels centres docents (LOPEGCE, 1995) 
 
10.  Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor i de 

modificació parcial del Codi Civil (BOE núm. 15, de 17 de gener de 1996) 
 
 
Normativa desenvolupada a Catalunya:   
 
11.  Llei 8/1995 de 27 de juliol d’Atenció i Protecció dels infants i adolescents (DOGC 

2083, de 2 d’agost de 1995) 
 
12.  Llei 8/1995 de 27 de juliol d’Atenció i Protecció dels infants i adolescents (DOGC 

2083, de 2 d’agost de 1995) 
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Decrets (Catalunya) 
13. Reial Decret 2809/1980, de 3 d’octubre (BOE 124 de 25/5/1981), sobre traspassos 

de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’educació 
 
14. Decret 117/1984, de 17 d’abril (DOGC 435 de 18/5/1984), sobre ordenació de 

l’Educació Especial per a la seva integració en el Sistema Educatiu ordinari 
 
15. Reial Decret 334/1985, de 6 de març, (BOE 65 de 16/3/1985), d’ordenació de 

l’Educació Especial 
 
16. Reial Decret  2375/1985, de 18 de desembre (BOE 310 de 27/12/1985), per la qual 

es regulen els criteris d’admissió dels alumnes de Centres Docents no 
universitaris, sostinguts amb Fons Públics. 

 
17. Decret 85/1986, de 20 de març, pel qual s’estableix el marc legal d’admissió 
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A    

Els dispositius d’intervenció local en  zones desafavorides a la ciutat de 

Barcelona. 

 

 

       

         quest apartat descriu les intervencions realitzades en els últims anys en les cinc 

zones socialment desafavorides a la ciutat de Barcelona, de les quals formen part les 

escoles de primària i secundària que han estat objecte d’aquesta tesi. Com ja s’ha referit 

a l’apartat de metodologia, l’anàlisi de les intervencions es basa en les informacions 

obtingudes en  les  entrevistes realitzades als responsables tècnics d’educació i de 

serveis socials dels cinc districtes esmentats, així com a la direcció dels centres de 

serveis socials de les zones escollides. Les informacions recollides s’han completat amb 

l’anàlisi de documents escrits facilitats des dels districtes 

 

A continuació s’analitzen les pràctiques de prevenció, detecció i intervenció contra 

l’absentisme que es desenvolupen en els territoris  que han estat objecte d’estudi, en 

base  a sis aspectes: 

 

• Les formes de Registre i quantificació de l’absentisme segons territori: Protocols 

de Detecció i d’Intervenció 

• El circuit d’ intervenció 

• El paper de les Comissions socials de Districte i Zona com a  eina  

d’intervenció,  

• Estratègies de prevenció 

• Estratègies de reparació derivació a altres instàncies  

• La intervenció de S Socials en relació a l’escola. 

 

 També es descriuen les principals reflexions que  es deriven dels discursos en 

relació a tres aspectes:  

 

• L’atribució de causes 

• La valoració de les Comissions socials 

• L’ atribució de competències i funcions entre instàncies d’intervenció  
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1.  Pràctiques de prevenció, detecció i intervenció contra l’absentisme 

en el territori: La mirada dels  Serveis Socials. 

 

1.1. Les formes de Registre i quantificació de l’absentisme segons territoris: 

Protocols de Detecció i d’Intervenció 

 

1)  En general totes les zones s’han dotat d’un protocol en el qual es defineixen els 

circuits de detecció i les intervencions a seguir davant d’un cas d’absentisme. Els 

protocols de zona contemplen una definició de l’absentisme i una tipologia del 

mateix, així com un seguit d’annexos o fulls de derivació d’informacions més o 

menys complexos segons zones. 

 

2)  Pel que fa a la definició de l’absentisme  és comú definir aquesta situació com la 

no assistència reiterada i no justificada del nen o jove a l’escola on està 

matriculat. No obstant, el protocol de la zona 2 contempla en la definició 

d’absentisme els casos de nens o joves no matriculats. Tot i aquesta definició, a la 

pràctica, hi ha una manca de precisió en l’anàlisi de l’absentisme, que sovint es 

relaciona amb altres problemàtiques, la qual cosa origina que quan es parla 

d’absentisme s’estigui parlant també d’altres realitats: problemàtica econòmica, 

cultural, social, marginació extrema, conflicte escolar, rebuig escolar, problemes de 

disciplina...i un llarg etcètera. 

 

3)  Pel que fa a la tipologia d’absentisme  en tres de les cinc zones estudiades 

predomina una classificació segons la freqüència. La classificació més generalitzada 

estableix sis tipus:   

a) Absentisme puntual (que es produeix esporàdicament) 

b) Absentisme intermitent (que es produeix a temporades i sense continuïtat) 

c) Absentisme moderat (absències no superiors al 25% de les sessions lectives de  

matí i  tarda) 

d) Absentisme regular (absències que oscil· len entre el 25% i el 50% de les 

sessions lectives) 

e) Absentisme crònic (absències superiors al 50% de les sessions de matí i tarda) i 
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f) Absentisme total (que implica l’absència total de l’alumne a l’escola).   

 

4)  Existeix una considerable confusió conceptual en l’ús de la tipologia referida que 

origina un ús dels mateixos termes per designar modalitats d’absentisme diferent. 

Per exemple, absències inferiors al 25%, sobre el total de les sessions lectives, són 

considerades, en algunes zones,  absentisme esporàdic i, en altres, absentisme 

moderat. Les situacions de faltes reiterades d’assistència que oscil· len entre el 25% i 

el 50% de les sessions lectives, tant poden ser considerades absentisme moderat com 

absentisme regular, en funció de les zones. En el sentit contrari, hi ha alguna 

proposta de classificació que és totalment diferent a la tipologia referida, en quant a 

denominació, però pràcticament idèntica en quant als criteris de quantificació 1. 

D’altra banda, no sempre es contemplen en els protocols de zona les situacions 

d’absentisme total ni l’absentisme intermitent, fet que provoca que la quantificació 

d’aquests tipus sigui desigual. 

 

5) La comptabilització de l’absentisme generalment  es fa a partir del nombre de 

sessions lectives perdudes al mes. El mes és, per tant, la unitat de recompte 

establerta. Es tracta, sens dubte, d’una bona unitat de mesura per a l’anàlisi i el 

recompte de la informació (agregació) però massa dilatant per a la intervenció. 

 

6)  En general no hi ha uns  criteris unànimement compartits  per a la recollida de 

dades sobre les situacions d’absentisme escolar. Aquesta situació provoca que a 

totes les zones es moguin per aproximacions al fenomen i dificulta conèixer les 

dades reals d’absentisme. Sembla necessari que l’administració educativa, en tant 

que responsable de garantir l’escolarització obligatòria, estableixi uns criteris per a 

la recollida d’informació respecte al compliment de l’escolarització, per mitjà d’un 

procediment que sigui de regular administració. 

 

7)  Sigui per manca de control, particularment a secundària, sigui perquè algunes 

escoles consideren que “declarar uns índex alts d’absentisme va en detriment de la 

pròpia escola” o perquè pensen que “realment no serveix per res”, malgrat el circuit 

                                                                 
1 Per exemple, la  proposta de classificació de l’absentisme a la zona 1 estableix quatre tipus: Absentisme 
Total (o abandó);  Absentisme Alt (superior al 50% de les sessions lectives); Absentisme mig (entre el 25 
i el 50% de les sessions lectives) i absentisme inferior (inferior al 25% de les sessions lectives) .   
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d’intervenció establert, el cert és que resulta molt difícil saber quines són les dades 

reals d’absentisme. A més, les dades existents no sempre  estan centralitzades i 

recollides a nivell de zona, atès que no hi ha cap instància o institució que tingui 

aquesta funció assumida. 

 

8)  A la invisibilitat del fenomen de l’absentisme contribueix el fet que algunes 

famílies, en situació particular de marginació extrema, queden al marge dels canals 

d’intervenció de l’assistència social. Tanmateix,  quan l’absentisme no està  lligat a 

una problemàtica social determinada, només l’escola pot detectar i intervenir per 

reconduir la situació. 

 

9)  En general es tendeix a considerar que l’absentisme no és una problemàtica molt 

forta ni generalitzada de les zones estudiades, sinó que es tracta de situacions que: 

“es concentren en algunes escoles i en determinades famílies”. També es considera 

que les dimensions del fenomen no han variat significativament a nivell 

d’ensenyament primari. En general sembla haver-hi una situació de major 

desconeixement sobre la realitat de l’absentisme a secundària, ja que per als Serveis 

Socials les situacions manifestes d’aquest absentisme solen ser  les de 

desescolarització total, a no ser que hi hagi un treball conjunt amb l’escola que 

permeti una intervenció anterior a aquesta situació extrema. 

 

1.2. El circuit d’intervenció 

 

10)   El circuit marcat per l’administració és considerat altament inoperant per què 

suposa una gran pèrdua de temps i una notificació administrativa de la situació sense 

una definició prèvia d’intervencions possibles. Així el circuit pressuposa que 

l’escola detecta el cas, notifica a la família la obligatorietat de l’assistència, 

comunica a inspecció la situació. Inspecció ho notifica a  delegació i aquesta a 

l’Institut Municipal d’Educació que informa als Serveis Socials, per a que 

intervinguin en el cas.  

 

11) A la pràctica l'escola estableix contacte directament amb el centre de serveis socials 

de la zona, malgrat que, en alguns casos crònics ho notifiqui també a l’administració 

educativa. En algunes zones (zona 2) el circuit establert a l’actualitat suposa : 1) la 
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detecció per part de l’escola i dos intents d’establir contacte, per carta o per telèfon, 

amb la família ,  2)l’escola notifica a ensenyament i paral· lelament a serveis socials. 

Es posa en marxa un segon circuit que consisteix en 2) citació conjunta escola -  

SSAP, si no funciona  3) Avisen a la  família que els SS es presentaran a domicili 4) 

un educador o assistent social es presenta en el domicili sense avisar 5) si no 

funciona es posa en coneixement de l’EAIA, amb tota la informació que es pugi 

recollir. El circuit acaba aquí però s’allarga molt  i no aconsegueix fer més curts  els 

temps d’intervenció, en casos greus. 

 

12)  No hi ha un disseny d’intervencions que vagi més enllà del traspàs d’informació i 

de la derivació de casos d’absentisme crònic a una altra instància. Així:  

 

a) A la pràctica no hi ha intervencions davant de situacions d’absentisme de difícil 

reconducció (el que en els protocols s’anomena absentisme crònic). En aquests 

casos no hi ha un pla d’intervenció definit com a tal,  sinó merament una 

derivació entre instàncies que no suposa altra cosa que la notificació 

administrativa de la situació.  

 

b)   La derivació no és sempre unidireccional ja que pot  anar adreçada a una o altra 

instància segons el tipus d’absentisme, per exemple, si es tracta d’un cas 

d’absentisme moderat normalment no hi ha derivació, ja que és l’escola qui ha 

d’esbrinar els motius i establir contacte amb la família i /o amb l’implicat 

directament. Si la situació és regular en el temps ja es preveu una notificació 

escrita i el traspàs de informació a la comissió social, o a serveis socials, mentre 

que si l’absentisme és crònic es tracta  d’informar a inspecció. Com hom pot 

apreciar, darrera d’aquest possible circuit de derivació no hi ha un pla de treball 

conjunt, ni un projecte d’actuacions graduals,  ni un seguiment del casos que 

quedi assumit per alguna d’aquestes  instàncies, o altres, al llarg del procés 

establert, de tal forma que es corre el risc que la derivació comporti la 

dissolució de la problemàtica entre papers i notificacions de caràcter 

administratiu.  

 

c)  En qualssevol cas, la coordinació entre instàncies és entesa, fonamentalment, 

com  un intercanvi d’informació. 
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13) No hi ha cap protocol ni projecte d‘absentisme que defineixi intervencions 

especifiques contra les diferents situacions possibles d’absència reiterada a l’escola. 

L’anàlisi dels protocols establerts posa de manifest com les estratègies de derivació 

es defineixen en funció de la tipologia d’absentisme, feta en base a la freqüència del 

mateix. Es a dir,  segons aquest criteri es deriva el cas a una o altra instància. Això 

és així perquè, darrera de tota actuació  de  derivació, trobem el predomini d’una 

lògica “administrativa” l’objectiu últim de la qual estaria en la delegació. Pel 

contrari, en algunes zones i escoles es comença a considerar la necessitat de disposar 

d’altres indicadors que qualifiquin la tipologia d’absentisme, en base a informació 

de caràcter social, escolar, familiars i/o personal. En aquestes escoles s’apunta un 

possible model emergent, basat en una  lògica social. La recollida d’informació a 

partir d’aquests indicadors permet disposar d’un nivell d’informació més alt i global 

de les problemàtiques subjacents a les situacions d’absentisme i alhora permet 

també pensar i acordar diferents intervencions segons la especificitat de cada 

realitat, els nivells escolars en el que s’intervé, les edats de l’alumnat, les situacions 

familiars, etc. Malgrat que algunes zones i algunes escoles han intentat avançar en 

aquest sentit, per exemple, establint indicadors de risc entre els quals s’engloba 

l’absentisme, contemplant alhora una problemàtica social i escolar més amplia, i 

malgrat que aquests indicadors són recollits en una fitxa de traspàs d’informació 

entre serveis socials i escola, no hi ha un pla de treball establert en funció de les 

possibles tipologies resultants,  ja que no existeix un anàlisi de tipologies en aquest 

sentit. 

 

14)  L’absentisme escolar s’ha treballat, tradicionalment, de forma individual. En 

algunes de les zones estudiades es comença a considerar la necessitat de dissenyar 

un projecte d’ intervenció que superi les actuacions  individuals (metodologia 

d’estudi de cas) o merament el traspàs d’informacions entre instàncies implicades. 

També s’observa la voluntat d’anar cap a un projecte que treballi la prevenció de 

l’absentisme de desenvolupament comunitari, tot i no ser una realitat a les escoles i 

territoris estudiats. 

 

15) Sembla ser una necessitat comuna a les zones estudiades l’establiment d’uns 

criteris compartits d’actuació a nivell de territori però segons les persones 
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entrevistades resulta imprescindible que cada instància que intervé en la detecció, 

seguiment i resolució de les situacions d’absentisme tingui unes funcions clarament 

definides Si no hi ha unes funcions institucionalitzades s’acaba personalitzant i 

individualitzant les formes de treballar a cada escola la qual cosa impossibilita el 

desenvolupament de projectes estables. D’altra banda, i malgrat que aparentment pot 

semblar una contradicció, sembla recomenable fugir d’establir un projecte de 

seguiment i intervenció comú en base a un únic model d’intervenció de caràcter 

uniforme. En aquest sentit potser fora convenient buscar l’equilibri entre la 

necessitat de disposar d’uns criteris de definició i registre de les situacions 

d’absentisme, la necessitat  de que les institucions que intervenen tinguin unes 

funcions i competències clarament definides i que alhora existeixi un marge 

d’autonomia per definir els agents que internament assumeixen aquestes funcions i 

responsabilitats. Es podria pensar en el disseny i conceptualització d’un 

dispositiu local de prevenció i reparació de l’absentisme escolar amb “diferents 

modalitats possibles d’intervenció, és a dir, amb formules d’intervenció de 

geometria variable en funció de la especificitat dels recursos del  territori. 

Altrament es pot acabar imposant un model d’intervenció uniforme que resulti 

limitador dels canals d’intervenció ja instaurats, sempre i quan aquests canals 

funcionin de forma eficaç.  

 

16) Es constata una certa confusió terminologica en el discurs dels responsables tècnics 

entrevistats entre el circuit i el dispositiu d’intervenció, i entre aquest i la 

comissió social de zona o escola.  Aquesta confusió genera insatisfaccions quan es 

valora la eficàcia de les intervencions realitzades. Resulta doncs oportú establir una 

definició operativa d’aquests termes. Mentre el  Circuit es refereix a aquella xarxa 

de comunicacions que permet el traspàs d’informacions entre instàncies, mitjançant 

un recorregut prèviament fixat de caràcter  circular, de tal forma que les instàncies 

emissores de la informació tenen un retorn de la mateixa, sent alhora receptores, el 

Dispositiu d’intervenció fa referència a  un mecanisme dissenyat per actuar, i està  

format per un o més serveis les funcions dels quals estan pensades per reparar i 

reconduir les situacions d’absentisme, formant una estructura estable en el marc 

d’un territori. Per últim a Comissió es refereix a un conjunt de persones delegades 

temporalment per a la concepció, el disseny, el seguiment i l’avaluació  de les 

intervencions constitutives del dispositiu d’intervenció. 
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1.3. El paper de les Comissions socials de Districte i Zona com a  eina  

d’intervenció  

 

17) En general, les  intervencions es desenvolupen a través del canal específicament 

establert per a tal fi, en moltes escoles: la comissió social d’escola. Tot i així, no 

totes les escoles de les zones estudiades tenen comissió social instituïda. De fet 

només a la zona 3 es pot parlar de comissions socials generalitzades al conjunt 

d’escoles de primària i secundaria. L’equip directiu de cada escola jugà un paper 

clau a l’hora d’impulsar la creació d’ una Comissió Social d’escola. 

 

18) Les zones estudiades coincideixen en assenyalar que abans de que s’instaurés algun 

tipus d’espai institucional de treball conjunt entre serveis socials i les escoles, sigui 

comissió escolar, social o acord d’intervenció o citació conjunta, la distància entre 

aquestes institucions era gairebé total. 

 

19)  L’elaboració d’un projecte d’intervenció contra l’absentisme escolar a nivell de 

ciutat i dels deu  districtes ha estat un llarg procés fins arribar a l’estadi en el qual 

es troba actualment, que podríem definir com a “compàs” a l’espera de l’aprovació 

d’un projecte marc a nivell de ciutat que  faci rendible i doni un impuls als treballs 

realitzats pels districtes i per la Comissió de Ciutat en aquests últims anys.   

 

20)  La creació de Comissions de Districte per a la Prevenció i Seguiment de 

l’Absentisme Escolar no és un fenomen generalitzable ni de bon tros. Tot i així, 

en tres de les zones estudiades s’han fet algunes intervencions en aquest sentit, 

malgrat ser desiguals:    

 

a) A la zona 3  existeix una «Comissió Social » de Zona, des de l’any 1996, que 

permet una coordinació entre totes les escoles i els Serveis Socials. Aquesta 

iniciativa sorgeix d’un procés de conscienciació de les escoles de la necessitat 

d’obrir-se al barri, a partir d’un fet puntual que desencadena una situació de 

conflicte. Els membres que composen aquesta comissió són: els directors de les 

escoles públiques de la zona –de primària i secundaria -, Serveis Socials, 
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Caritas, el professor d’educació compensatòria i el Tècnic d’Educació i a la qual 

són convidats l’inspector d’ensenyament i el cap de divisió de serveis personals. 

 

b) A la zona 4 es va procedir a la configuració de la què es podria considerar una 

“Comissió social de zona” al 1998, composta per: la direcció de les escoles de 

primària i secundària, l’equip de base de Serveis Socials, la directora del centre 

de serveis socials de zona, la tècnica d’educació del districte, bàsicament. Es 

pretenia que les funcions bàsiques d’aquesta comissió fossin les següents: 

Detecció, anàlisi i valoració de les causes que incideixen en l'absentisme dels 

centres; aportació de criteris d'implantació de les intervencions i seguiment dels 

circuits establerts; recull de les dades, seguiment i avaluació de resultats;  estudi 

dels recursos i proposta d'assignació d'altres recursos. Es va proposar realitzar 

les reunions de la comissió trimestralment però al final el projecte s’aturà 

després d’un any de treball al llarg del qual es va intentar generalitzar la 

implementació d’un  protocol de  seguiment i control de l'assistència escolar. 

Actualment els treballs de la comissió estan paralitzats. 

 

c)  La zona 5  des de fa un any s’han dotat d’una comissió interna a nivell de 

districte composta per la Tècnica d’Educació, la Tècnica de Serveis Socials, els 

educadors i la directora de centre de SSAP de la zona. Aquesta comissió té els 

objectius de clarificar i consensuar criteris d’actuació. També es treballen les 

relacions amb altres instàncies implicades com inspecció,  l’EAP i s’intenta 

clarificar el circuit d’intervenció a nivell de districte. 

 

d)   En general s’observa en totes les zones estudiades grans expectatives al voltant 

de l’elaboració i aprovació d’un projecte marc d’intervenció contra l’absentisme  

a nivell de tota la ciutat, originant un “impasse”  en el disseny i aplicació de 

projectes a nivell de districte 

 

1.4. Estratègies de prevenció, 

 

21) Es considera que la detecció precoç de casos d’absentisme incipient, és una mesura 

de prevenció de posteriors casos crònics. Aquesta és, en opinió dels entrevistats, una 

de les tasques fonamentals de l’escola. També la detecció de situacions familiars 
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problemàtiques, inductores d’absent isme, des de l’escola i la intervenció social, és 

una mesura de prevenció particularment rellevant a l’ensenyament  primari, ja que 

una detecció precoç permet la reconducció d’algunes situacions familiars abans que 

aquestes estiguin més deteriorades. Per als Serveis Socials la prevenció passa per 

“modificar el valor que algunes famílies, infants i joves atribueixen a l’escola”, ja 

que en molts casos es detecta un cert rebuig o es considera que hi ha una manca de 

valoració de les funcions de l’escola. Tot i així es considera que: “en  aquest treball 

de prevenció l’escola te un paper molt rellevant a jugar, mitjançant les estratègies 

d’acollida i de motivació d’infants i joves”.  També s’apunten altres mesures de 

prevenció, particularment a secundària, com són: facilitar la transició de 

l’ensenyament primari a secundari, mitjançant formules d’acompanyament, de 

traspàs d’informació i el treball coordinat entre centres a nivell pedagògic; 

l’increment de l'acció tutorial, l’ús de metodologies i activitats individualitzades; el 

respecte als diferents ritmes individuals; la sensibilització en el tractament a la 

diversitat, la  millora del control de l'assistència i de les estratègies d’acollida . Com 

es pot observar, totes les declaracions situen la prevenció dins del marc escolar. 

 

22) Hi ha també una concepció de la prevenció com a intervenció puntual dels serveis 

socials a la que alguns interlocutors afegeixen una concepció en base al treball 

comunitari. Es considera que la prevenció pot passar per un conjunt d’activitats no 

només escolars sinó educatives en un sentit ampli, a través del moviment associatiu 

o veïnal (per exemple, potenciant  la formació de pares a traves del teixit associatiu), 

fomentant  la creació d’espais de lleure, culturals, de tallers, etc., és a dir, d’espais 

que tinguessin una funció educativa que complementés i reforcés la funció de 

l’escola.  Aquesta necessitat d’espais educatius i de lleure és una necessitat 

declarada  donat el dèficit històric en el teixit associatiu d’aquestes zones. Per tant el 

circuit escolar de prevenció es defineix en relació al territori, però hi ha una 

important manca de recursos complementaris als recursos escolars existents en el 

barri, com poden ser serveis  culturals, esportius i de reforç escolar2. 

                                                                 
2  Algun centre de SSAP, com el de la zona 4, te un projecte d’articulació entre educació formal i 
educació informal, que pretén posar en contacte a diferents agents de la  comunitat a nivell educatiu, 
formals i informals, i ho porta un educador i una animadora, la idea bàsica és posar en contacte les escoles 
de primària, secundaria i els dispositius que hi ha d’educació informal: el casal de joves i els esplais. El 
projecte te a més de la dimensió preventiva una dimensió de reconducció cap  un recurs formatiu 
d’aquells nens que es troben pel carrer.   
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23) En alguns casos, es pensa que les estratègies de prevenció haurien d’estar definides 

en funció dels possibles factors que condicionen l’absentisme escolar, així: “si 

aquest és fruit de la negligència familiar per aixecar els nens a l’hora hom proposa el 

recurs del monitor - despertador”, que ha estat utilitzat en algunes zones. En casos 

d’absentisme escolar de noies que assumeixen prematurament tasques domèstiques, 

és pensa en el recurs a la treballadora familiar.  Altres mesures de prevenció 

possibles són: l’augment de beques de menjador, de llibres, o altres ajuts que 

permetin una escolarització “normalitzada”, l’establiment de pares - acompanyants o 

pares despertadors quan l’absentisme és fruit de la desídia i manca d’hàbits  horaris 

en la família, etc.  Entre els recursos considerats  per dur a terme un pla contra 

l'absentisme s’assenyalen, en primer lloc i com a mesura preventiva, la necessitat de 

fer l’escola atractiva als nens i pares quan aquest és producte de determinades 

condicions socials i de la desorganització familiar. Quan es tracta d’una situació 

manifesta d’absentisme resulta molt important disposar d’un diagnòstic de la 

situació, ajudada per l’actuació dels equips de serveis socials; la formació del 

professorat per a facilitar la introducció de mesures escolars de control i 

reconducció, acollida, etc., i l'establiment de formules de mediació escola- família.  

 

1.5. Estratègies de reparació i derivació a altres instàncies 

 

24) Quan les situacions d’absentisme van associades a realitats culturals que poden 

presentar discrepàncies respecte a la realitat cultural de l’escola, es preveu, en 

algunes zones, la reparació de la situació mitjançant la figura del “Mediador 

Cultural”. Es tracta d’un recurs molt recent, no generalitzable, per la qual cosa 

valorar la seva efectivitat  pot ser prematur. Tot i així la intervenció del mediador 

cultural tant pot ser un model positiu de referència com crear rebuig cultural, en 

funció de com valori la família la integració cultural que aquesta figura pot 

representar.  Es considera que pot ser una figura útil, amb una funció rellevant quan 

es tracta de comunitats molt tancades. Aquesta figura també suscita interrogants 

respecte de si és més recomanable que es tracti d’una figura professional o del 

recurs a una persona, d’autoritat reconeguda per la comunitat local. 
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25) Els entrevistats consideren que el criteris per a la derivació des de l’escola i/o des 

dels serveis socials a altres instàncies, com l’ EAIA o la inspecció, varien 

ostensiblement segons escoles. En alguns casos, es tendeix a retardar excessivament 

la comunicació de determinades situacions d’absentisme, i àdhuc d’altres 

problemàtiques associades, per un excés de paternalisme d’algunes escoles3. En 

altres casos, pel desencís d’aquestes davant la manca d’intervencions contundents 

d’inspecció, de l’EAIA i fins i tot de la DGAI.  

 

26)  Pèl que fa a la  inspecció  els entrevistats consideren que  no hi ha uns criteris 

unànimes sobre l’absentisme, sinó que el grau de compromís dels inspectors és molt 

desigual, en algunes zones n’hi ha que tenen una sensibilitat especial però n’hi ha 

que consideren que no és una funció seva. 

 

27)  E el fet que  els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA)4 

abordin situacions particularment dures de desatenció familiar i fins i tot de 

maltractament infantil fa que les escoles i els serveis socials tinguin la percepció que 

la problemàtica de l’absentisme per a l’EAIA resta molt en segon pla.  Es considera 

també que l’EAIA està col· lapsat, ja que no funciona per zones sinó per districtes. 

D’altra banda, l’angoixa de la immediatesa i la pressió a la que es veu sotmès el 

professional dels serveis socials origina que aquests no tinguin una percepció 

positiva sobre la eficàcia del  servei.  

 

28)  Normalment, la derivació de serveis socials a l’EAIA es produeix quan la família 

no vol col· laborar, no accepta els acords presos. Aquest servei decideix si deixa el 

nen al domicili familiar o bé pot demanar que sigui la Direcció General d’Atenció 

a la Infància (en endavant DGAI) que tingui la tutela. Pren mesures de caràcter 

judicial i de control sobre les famílies, si bé no implica necessàriament retirada de 

pàtria potestat. Alguns entrevistats consideren que caldria apropar els  criteris 

                                                                 
3 En aquest sentit, la manca de criteris d’actuació compartits respecte de les funcions d’intervenció dels 
docents en casos d’absentisme fa que alguns professionals tendeixin a assumir en excés situacions i 
problemàtiques de dimensió social complexa, mentre que d’altres tendeixen a derivar amb excessiva 
facilitat. 
 
4  Es tracta d’un servei compartit qui te competències per a mesures administratives i judicials és la 
Generalitat, mentre que el personal depèn de l’administració local. 
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d’urgència entre DGAI, els SSAP i l’Escola, ja que acostumen a ser força 

discrepants5.  

 

29) Els serveis socials han complert, i encara compleixen, una funció important en la 

recerca de recursos externs  alternatius a l’escolarització, com: escoles especials, 

unitats d’escolarització externes, aules - tallers, etc.; particularment entre determinat 

perfil d’adolescent, amb problemes de conducta a l’escola. Es considera important 

que hi hagi recursos alternatius per que aquests joves necessiten un context  més 

contenidor que el context dels instituts i que alhora permeti els hi permeti una 

experiència positiva per al seu desenvolupament vital i professional, com a recurs 

del territori per a l’escolarització compartida, com eren les aules taller o  les actuals  

UEE;  o els PGS 6, en cas d’haver finalitzat l’escolaritat obligatòria. A totes les 

zones hi ha una carència de recursos d’aquest tipus (unitats d’escolarització 

externes, etc.). Es tracta d’una demanda formulada no només des dels instituts, sinó 

també des de serveis socials, ja que amb la implementació definitiva de la reforma 

alguns barris s’han quedat sense aquest tipus de resposta. Aquesta situació és 

particularment dura en les zones objecte d’estudi. 

 

30)  La Guardia urbana, que fa un temps havia tingut un paper rellevant en relació a la 

detecció i la intervenció de casos d’absentisme, no fa cap intervenció en l’actualitat. 

Tot i així es valora la eficàcia d’aquest recurs entre determinades famílies que 

requereixen una figura d’autoritat per acceptar la obligatorietat de l’escolarització.  

 

31) Entre els recursos que es consideren necessaris per a millorar el treball de l’escola i 

l’ajut social s’assenyala la necessitat d’augmentar el nombre de professionals que 

intervenen amb els adolescents donant-los hi ajut psicològic. En aquest sentit es 

                                                                 
5 A vegades, per exemple, les intervencions de la DGAI es prolonguen en el temps, la qual cosa des del 
servei es considera necessari i fins i tot inevitable perquè s considera que treure una custòdia requereix un 
examen previ detallat, donades les repercussions de la decisió. Contràriament des de l’escola aquesta 
dilatació de la intervenció es valora com un risc al qual queda sotmès l’infant, que pot tenir repercussions 
molt negatives. 
 
6 Tanmateix s’assenyala la necessitat d’adaptar aquest tipus d’oferta formativa a la especificitat de 
l’alumnat. En aquest sentit, s’assenyala, per exemple, la necessitat de contemplar uns cursos i horaris que 
haurien de ser diferents als acadèmics, amb una organització modular que permeti la reconducció de 
situacions a meitat de curs, per exemple, evitant així que quan un adolescent està convençut no hi hagi 
recurs o s’hagi d’esperar un any a que torni a iniciar-se el curs, com  passa ara. 
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considera necessària l’ ampliació de l'atenció psicològica, ja que el CAPIP intervé 

actualment 1 cop al mes, la qual cosa es considera del tot insuficient. En qualsevol 

cas s’hauria d’evitar atribuir un caràcter patològic a determinades conductes 

absentistes, a actituds poc disciplinades a l’escola, o a altre tipus de comportament 

adolescent, ja que es corre el risc de sobre- dimensionar el problema i agreujar-lo. 

 

32) S’apunta la necessitat d’incrementar la intervenció de les psicòlogues dels equips 

d'atenció primària, ja que un EAP per districte es considera insuficient. Potser és 

aquesta insuficiència o la manca de criteris o directrius comunes entre els diferents 

EAPS el que explica que la recerca de recursos d’escolarització externa  sigui 

assumida per uns equips i no per uns altres, variant segons zones.  

 

33)   En relació a la problemàtica de la  incorporació tardana, si bé no és un recurs de 

necessitat per a totes les zones estudiades7,  els programes d’acollida  semblen 

insuficients, de fet només hi ha tres serveis a tota la ciutat. En algun districte (és el 

cas del districte 1) s’està iniciant un projecte experimental de llengua oral donada la 

necessitat de serveis de suport específics. 

                                                                 
7 La necessitat de recursos de suport als nens d’incorporació tardana és particularment rellevant en 
algunes zones, com la zona 1, o en alguns centres particulars de les zones restants. 
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1.6.  Les intervencions dels  Serveis Socials 

 

34)  Per als serveis socials el fenomen de l’absentisme escolar no és una realitat nova, 

sinó que fa molts anys que tenen tradició de treballar aquestes situacions. Ara bé,  el 

que és realment nou en relació a la “problemàtica” de l’absentisme escolar és la 

realitat de secundària, que en alguns casos ha requerit mantenir els recursos 

municipals d’aules taller per evitar que un nombre considerable d’adolescents es 

quedessin al carrer.  

 

35)  L’absentisme de primària i de secundaria és de naturalesa diferent per la qual cosa 

requereix intervencions també diferents. Per això, en els casos de primària les 

intervencions posen èmfasi en el control de les conductes familiars, treballant sobre 

aquestes per tal de modificar uns hàbits que perjudiquen la escolarització dels 

infants. En el cas de secundària, les intervencions es centren més sobre  l’adole scent 

i per tant emfasitzen la motivació d’aquest per tal que “s’enganxin” a l’escola o en 

algun recurs complementari d’escolarització compartida. En qualssevol cas  es tracta 

d’una intervenció més educativa o de reeducació.  

 

36) Es considera que l’absentisme a secundària és molt difícil de treballar, des dels 

serveis socials, fonamentalment s’al· ludeix a la manca de recursos humans (en 

aquest cas d’educadors socials). Es per això que en algunes zones no hi ha una 

intervenció prioritari i prolongada des de serveis socials sobre l’absentisme a 

l’ensenyament secundari en aquest moments, sinó intervencions puntuals.  

 

37)   Sigui per la naturalesa diferencial de l’absentisme,  per la manca de recursos de 

personal addicional, o  perquè els responsables tècnics atribueixen una major 

responsabilitat als centres escolars en la prevenció i en la reparació dels casos 

d’absentisme, el cert és que sembla haver una menor intervenció dels serveis socials 

en els casos d’absentisme de  secundaria.  

 

38) En aquelles escoles on no hi ha una intervenció social establerta predomina una 

relació amb serveis socials molt mediatitzada pels requeriments d’urgència en les 

respostes i per la casuística de les intervencions, fetes en base a un treball 

individualitzat, tant per part de les escoles  com dels serveis socials. No obstant, els 
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centres de serveis socials solen treballar també projectes grupals que tenen relació 

amb l’escolarització, com són els projectes de reforç escolar (a vegades amb 

voluntaris), o sobre grups d’adolescents, bàsicament8. 

 

39)  El treball per projectes dels serveis socials9 sorgeixen de la necessitat de buscar 

alternatives a la intervenció puntual i casuística, com a mesura de prevenció i de 

resposta a les situacions d’absentisme. Però  treballar mitjançant  projectes de grup 

és també una resposta necessària a les limitacions manifestes d’utilitzar recursos 

com el PIRMI com a via de pressió a les famílies per l’escolarització dels seus fills.  

Efectivament, atès que el PIRMI no es considera un dret prestacional sinó un recurs  

d’ajut que requereix a canvi una sèrie de condicions i contrapartides, sovint una de 

les contrapartides utilitzades és la exigència de  compliment de la obligatorietat de 

l’escolarització. Es tracta d’un recurs que pot contribuir a l’escolarització però la 

seva efectivitat és limitada en el temps. En alguns districtes i zones es considera que  

l’ajut de serveis socials a la família ha de contar amb el compromís d’aquesta, i en 

cas de negativa d’aquesta els serveis socials no poden intervenir. Aquest criteri no és 

compartit per algunes direccions d’escola perquè consideren que es tanquen casos 

sobre els quals s’hauria d’intervenir. En d’altres districtes i zones es detecten 

resistències a utilitzar el recurs del PIRMI com a via de pressió, perquè la retirada de 

l’ajut per incompliment pot agreujar encara més algunes situacions ja de per si 

difícils.  D’altra banda, davant determinades situacions ni aquest recurs ni la 

intervenció conjunta de l’escola  i serveis socials permet reconduir la situació. En 

aquests casos extrems algunes persones entrevistades plantegen l’ús de mecanismes 

legals de sanció. 

 

                                                                 
8 Per exemple al districte de  la zona 3  hi ha un projecte de « La Unió Romaní » sobre « Reforç escolar 
multicultural », en el estan treballant també diverses escoles i serveis socials i que contempla, pels nens 
amb situacions problemàtiques a nivell familiar, o de  fracàs escolar, etc., una mena de reforç, d’una 
banda per que pugin acabar obtenint la titulació de Graduat en ESO i d’altra banda per treballar la 
integració cultural.  
 
9 Per exemple a la zona 2 existeix un projecte de treball amb les AMPAS que te per objectiu el suport als 
pares a l’educació dels seus fills i la formació de pares, o el “ formació laboral” de nenes gitanes 
desescolaritzades, o a la zona 5 on es treballa un projecte de grup de dones amb fills en edat escolar i amb 
perfil d’absentisme, o els projectes d’espai familiar adreçat als infants de 0-3 anys que permet treballar la 
prevenció de l’absentisme, tot i que no sigui aquest el seu objectiu fonamental.. 
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40)  En algunes de les zones estudiades hi ha, des dels serveis socials, un important 

treball d’acompanyament (seguiment directe dels nois) i d’intent de coordinació 

interinstitucional: IES, Inspecció, Cap de salut Mental, EAP, aules taller, etc. També 

hi ha, en algunes ocasions, un suport econòmic suplementari i puntual a temes 

d’escolarització,  com ara: beques de menjador, transports, llibres, si be es tracta 

d’un suport excepcional i puntual. 

 

41) A més del treball individual, basat en la metodologia de cas, i el treball per 

projectes, els serveis socials d’algunes zones contemplen un tercer nivell 

d’intervenció: l’anomenat “Treball comunitari”. Es tracta d’un tipus d’intervenció 

que te per objectiu implicar als diferents agents que intervenen en el territori 

(esplais, casals, associació de veïns, associacions culturals, etc.) i als subjectes 

d’intervenció. Es tracta d’utilitzar els canals i espais col· lectius existents per a 

treballar la prevenció social. El problema d’aquest tipus d’intervenció és que 

requereix un teixit social i associatiu que és poc present en les zones desafavorides, 

per la qual cosa la seva dinamització ja és un objectiu del projecte en si mateix (zona 

3 i 4).  D’altra banda, aquest nivell d’intervenció social no és una alternativa a la 

intervenció individual sobre casos, sinó que sovint suposa una feina complementaria 

que agreuja  les mancances de personal ja referides,  i que suposa un cost elevat de 

lideratge. En alguna zona s’ha posat recentment en marxa algun projecte d’aquestes 

característiques. Un exemple de treball comunitari el troben a la zona 4, on s’està 

desenvolupant un projecte d’articulació entre educació formal i educació informal, 

que pretén posar en contacte als diferents agents educatius que intervenen en el 

territori. La idea  bàsica és posar en contacte els centres de primària i secundaria 

amb els dispositius d’educació informal existents, com ara: el Casal de joves, els 

esplais, etc. El projecte te una dimensió preventiva i alhora reparadora, per aquells 

joves que estan al carrer, donada la  possibilitat d’implicar-los en aquestes activitats. 

En aquest sentit es contempla la intervenció en medi obert per part de l’educador 

social.  També a la zona 3 es pretén revifar un projecte d’intervenció similar en 

aquest cas  mitjançant una “comissió social de Lleure” que  malgrat haver-se buidat 

de finalitat tenia per objectiu inicial crear un espai d’actuació conjunta i unitària 

entre les escoles de la zona, ells esplais i la ludoteca de la zona. El criteri és que el 

lleure és una part important de l’educació dels nens i es pot aprofitar per treballar 

altres coses que no es poden treballar a l’escola. També a la zona 1 hi havia hagut 
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històricament la tradició de treballar per projecte comunitari, és a dir, amb la 

comunitat, però s’ha anat desvirtuant a favor d’un treball sobre casos de caràcter 

individual. 

 

2. L’anàlisi dels discursos sobre l’absentisme. 

 

Com ja s’ha assenyalat en la introducció, aquest apartat descriu i analitza els 

elements del discurs majoritari sobre l’absentisme, en relació a les interpretacions que 

els tècnics de serveis socials i d’educació fan del fenomen, és a dir en funció de les 

causes d’absentisme que atribueixen. També s’ha considerat la valoració que els 

entrevistats fan de les comissions socials instituïdes en el territori. Per últim , però no 

menys important, s’analitza l’atribució de competències que els serveis educatius i els 

serveis socials de l’administració local adjudiquen a altres instàncies d’intervenció, 

entre elles l’escola.  

 

2.1 L’Atribució de causes d’absentisme 

  

42)  Predomina un discurs sobre l’absentisme que tendeix a interpretar aquesta situació 

com un dèficit o mancança cultural. Així, un  primer factor atribuït a l’absentisme el 

trobem vinculat a determinades característiques ètniques, particularment en relació a 

la comunitat gitana que viu en les zones objecte d’estudi. Aquesta atribució sovint 

és un factor que explica una certa inhibició en les intervencions, sobretot a nivell 

d’ensenyament secundari. Així s’assenyala que les famílies de nenes gitanes que 

veuen  l’escola com un perill per a les seves filles a partir de certa edat, perquè amb 

l’adolescència conflueix un codi ètic diferent entre adolescents “paios” i gitanos que 

pot ser fins i tot més problemàtic per a les nenes gitanes que la desescolarització 

precoç. Sovint es produeix també una assumpció de responsabilitats domèstiques. El 

factor cultural influeix també en els nois: el seu trànsit a la vida adulta no passa per 

l’escola sinó pel matrimoni prematur i per crear la  seva pròpia família. Es considera 

que els valors culturals d’aquest col· lectiu porten a una desescolarització precoç i 

que en aquests casos la figura del mediador cultural té poc sentit ja que no existeix 

una situació de conflicte de la família amb l’escola, sinó que senzillament  es tracta 

d’uns valors culturals diferents.  
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43)  Un segon factor assenyalat de forma recurrent és l’atribució d’absentisme a causes 

familiars, orientació cap a rols tradicionals, baixes expectatives, valors dispars 

respecte l’escola, i la  manca de motivació per l’escola d’alguns joves i d’algunes 

famílies. 10 

 

44)  Un altra causa atribuïda a l’absentisme la podem trobar en la mateixa reforma 

educativa, en tant en quant origina una situació de canvi en l’escola pública, entre 

l’escola primària i l’institut de secundària. Es considera que l’escola primària té per 

als nens i per a les famílies una imatge de control, de contenció, amb horaris fixes, 

amb un seguiment individualitzat i  un referent clar que és el tutor de curs, on els 

mestres coneixen als infants des de petits,  estan més protegits i hi ha un major 

control de l’absentisme, mentre que en els centres de secundària es considera que hi 

ha, en general, menys control, menys protecció perquè l’alumnat ja és més gran, i un 

menor seguiment de l’assistència que afavoreix l’absentisme. Tanmateix es 

considera que la forma com s’ha implementat la reforma agreuja l’absentisme 

escolar vinculat a la baixa motivació acadèmica de l’alumnat, ja que hi ha una 

manca de recursos materials i personals per fer front a l’aplicació de mètodes 

individualitzats i de mesures d’atenció a la diversitat (Unitats d’Adaptació 

Curriculars assumides per professionals específicament formats, desdoblaments de 

grups, etc.). 

45) En el mateix sentit es considera que en alguns medis social i familiars 

l’acompanyament en el trànsit de primària a secundaria resulta de particular 

importància, ja que es tracta de nens i nenes a qui els pares atribue ixen una 

considerable autonomia, malgrat que no la tinguin i que requeriren la intervenció 

d’algun adult per garantir una incorporació al centre de secundaria amb èxit 

d’integració i acadèmic. Sembla doncs que el problema en aquesta transició de 

l’ensenyament obligatori no és el risc de no matriculació sinó la no assistència a 

l’escola. 

                                                                 
10 En alguna zona es treballen els valors de la família envers l’escola a través d’un projecte grupal amb 
dones que tenen fills en edat escolar i amb perfil d’absentisme. En una  primera fase es treballava l’auto - 
estima i la imatge interna i externa de la dona, mentre que en una segona part es treballa més la  
comunicació i la relació amb els fills i l’escola. 
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46) Per últim, també s’assenyalen factors de caràcter macroscòpics o macrosocials a 

l’hora d’explicar l’absentisme, tot i que aquest factors són referits en menor grau. 

L’agreujament de les condicions socials de vida d’una part de la població i 

l’enduriment de determinades situacions de marginació són causes que expliquen 

que algunes famílies amb problemes múltiples s’allunyin dels canals d’intervenció 

social establerts  i  de  l’escola 

 

 

2.2. Definició de competències i funcions entre instàncies  

  

47) Es plantegen interrogants respecte de si caldria definir una instància que assumís el 

lideratge d’un projecte contra l’absentisme escolar.  En qualsevol cas, es considera 

la necessitat d’establir una coordinació  entre les diferents administracions per 

abordar la problemàtica de l’absentisme, amb criteris de corresponsabilitat. Així, des 

de les instàncies entrevistades s’assenyala la necessitat d’ arribar a un acord 

institucional, amb criteris d'acció conjunta d’ambdues administracions (local i 

educativa) i amb unes funcions delimitades per a cadascuna. Aquest acord passa en 

primer lloc per un compromís polític de corresponsabilitat en la problemàtica de 

l’absentisme, que permeti: 

a)  la institucionalització de funcions i competències compartides  

b) la generalització d’unes formes de treballar l’absentisme en les escoles,  entre les 

instàncies externes de suport a les escoles i als serveis socials  

i que eviti: 

c) La Indefinició legal per a la intervenció contra l’absentisme escolar i en la 

garantia de l’escolaritat obligatòria 

d)  La manca de criteris polítics de definició de funcions i de corresponsabilitat 

entre instàncies, i 

e) La manca de coordinació tècnica entre administracions 

f) La sensació d’alguns interlocutors de voluntarisme en les intervencions de 

l’escola,  

g) El risc de que un canvi de personal comporti una pèrdua de la tradició de treball 

conjunt entre algunes escoles i serveis socials  
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48) Un cop assolit l’acord inter-institucional a nivell polític s’hauria de procedir a una 

coordinació tècnica entre els serveis Social i l’EAP. En aquest sentit s’hauria de 

definir prèviament relació entre ambdós serveis, on comencen i on acaben les 

funcions de l’EAP en relació a les de Serveis socials (o viceversa), quina de les dues 

instàncies hauria de ser el referent de l’escola davant d’una possible derivació, de la 

necessitat de buscar recursos formatius alternatius a l’escola, la orientació i 

acompanyament dels adolescents en el seu trànsit de l’escola a l’escola o de l’escola 

a altres recursos formatius (formació per al treball, etc.) També Caldria establir 

criteris de definició de les problemàtiques que sovint es troben subjacents a les 

situacions d’absentisme, per exemple a l’hora de definir què és un cas conflictiu, un 

problema d’aprenentatge o un problema social.  

 

49) En definitiva, algunes zones consideren que s’hauria de potenciar el principi de 

corresponsabilitat en comptes de l’actual de delegació de funcions i derivació. 

 

50) És una demanda estesa en alguns districtes que les comissions de matriculació ho 

siguin  d’escolarització, amb funcions reals al llarg del curs acadèmic i no només en 

els moments de la matriculació,  com ara l’anàlisi de les dades de matriculació i la 

seva distribució, vetllar per una distribució equitativa de nens entre escoles 

finançades amb fons públics, vetllar pel compliment de l’escolarització i el 

seguiment de casos d’absentisme, entre d’altres. 

 

51) En relació als recursos alternatius a l’escolarització algunes entrevistades es queixen 

de la manca d’iniciativa per part de l’administració educativa en el disseny i creació 

d’aquest tipus de recursos, quan  cauen en l’àmbit de la seva competència. Aquesta 

situació origina que aquest tipus d’oferta formativa acabi sent “terreny de ningú”. 

Tanmateix, la manca d’oferta formativa alternativa a l’educació formal repercuteix 

en la pressió social que experimenta l’administració local. 

 

52) Des dels serveis socials es tendeix, en general, a atribuir mes competències als 

centres escolars en la lluita contra l’absentisme a l’ensenyament secundari. Per 

exemple, en relació a la reparació de situacions es considera molt important  com 

l’escola rep al nen perquè estigui motivat i evitar que es repeteixi la situació. Un 

altre tema important a secundaria són les actuacions del centre davant el trencament 
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de les normes de convivència, actitud molt pròpia del període de l’adolescència que 

pot ser sobrevalorada per l’institut i provocar l’aplicació d’una sanció disciplinar 

desmesurada que origini un agreujament del problema.   

 

1. Hi ha un acord unànime en assenyalar que les escoles de secundària, a diferencia de 

les de primària, tenen menys tradició en treballar conjuntament amb els serveis 

socials. La implementació de la reforma ha originat  aquesta  necessitat molt 

recentment, de manera que alguns centres de secundaria estan descobrint els 

recursos externs dels quals poden disposar. 

 

2.3. Valoració de les comissions socials 

 

53) Hi ha una valoració general  positiva dels entrevistats respecte de la existència de 

Comissions socials en tant en quant: 

 

a) Expressa l’esforç que s’està realitzant en alguns districtes amb els diferents 

professionals: professorat, administració  local,  professionals de l’EAP i 

compensatòria,  delegació i inspecció segons casos. 

 

b) Expressa la voluntat de fer més estable les relacions amb l’escola i entre les 

diferents instàncies que intervenen en un territori.  

 

c) Fa més rendible l’esforç de les comissions socials de centre escolar, al permetre 

fer plantejaments globals respecte als recursos econòmics disponibles i al seva 

distribució, així com treballar com a projecte de zona aspectes com uns a les 

escoles com per exemple la política de llibres11, les beques de menjador, etc. Ara 

bé les comissions  no tenen atribucions legalment establertes 

 

d) En l’àmbit d’aquestes comissions l’escola i serveis socials intercanvien la 

informació que tenen respecte del cas concret, sovint amb el suport d’altres 

                                                                 
 
11 Pel que fa a la política de llibres a la zona 3 es treballa conjuntament entre totes les escoles, a través de 
la comissió social, un projecte de reciclatge de llibres que permet que cap nen/a es quedi sense llibres des 
de l’inici del curs escolar. 
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professionals com el professor de compensatòria (si n’hi ha) i el professional de 

’Equip d’Assessorament Psico- pedagògic, amb l’objectiu de detectar quines són 

les problemàtiques que hi ha associades. Aquest plantejament permet un 

abordatge molt més integrat, no només escolar sinó també social, la qual cosa 

resulta molt rellevant per abordar temes concrets d’interès comú, particularment 

entre l’escola i els serveis socials.    

 

e) Permeten apropar criteris d’intervenció entre l’escola i els serveis socials, ja que 

a vegades  l’escola –tant a primària com a secundaria - pretén que serveis socials 

assumeixi un rol intervencionista, gairebé  assistencial, mentre que en el parer de 

serveis socials és d’implicació i compromís de les famílies el que s’ha de 

treballar. 

 

f) Permet una corresponsabilitat entre escoles i serveis socials, mitjançant una 

intervenció consensuada  (pla de treball conjunt, citacions conjuntes, intercanvi 

d’informacions rellevants, etc.). Tot i així, en algunes zones el grau de 

conscienciació de les escoles és variable, no sempre s’informa de l’existència de 

casos o s’informa quan és massa tard. Tanmateix no sempre es dona informació 

a les escoles de la intervenció realitzada des de fora de l’escola. De vegades, 

quan la situació és desbordant per l’escola o pels serveis socials, sigui pel 

nombre de casos, sigui per la dificultat que comporten, es corre el risc que 

algunes situacions d’absentisme agafin més relleu i que unes altres passin 

gairebé desapercebudes.  Aquestes situacions es podrien millorar  treballant més 

conjuntament, la qual cosa requereix aprofundir en les funcions i atribucions de 

la comissió social. 

 

54)  Pel que fa als punts febles d’aquestes comissions cal destacar: 

 

a) La confusió entre les funcions de la comissió i el dispositiu d’intervenció 

pròpiament dit. 
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b) Algunes comissions semblen un recital del llistat de nens i casos, amb la 

dedicació de temps que això comporta, ja que predomina un plantejament 

d’intervenció basat en la metodologia del cas 12.  

 

c)  La desigual sensibilitat de les escoles segons  zones i particularment d’alguns 

docents per abordar la problemàtica de l’absentisme escolar, amb la qual cosa en 

algunes escoles, particularment entre els instituts de secundària, s’està lluny de 

disposar d’un centre obert a la realitat de l’entorn social en el que es troba 

ubicat, es fa una particular referència a la poca oferta de crèdits variables 

adaptats a les necessitats de l’alumnat del barri13.  

 

d)  També s’assenyala la  manca de tradició de treball  tutorial, d’aplicació de 

metodologies i activitats individualitzades; de  control d'assistència, etc., 

particularment en alguns instituts.  

                                                                 
12 Per això, en algunes zones la comissió escolar es celebra més dilatadament en el temps però es 
substitueix la mateixa per un contacte telefònic regular sempre i quan hi hagi la necessitat d’informació, 
de l’escola a serveis socials o viceversa. A vegades aquest contacte respon a la necessita de saber si la 
família a complert amb els acord presos (per exemple: el pacte d’assistència escolar). 
 
13  En aquest sentit, alguns equips directius entrevistats assenyalen l’escassetat de recursos humans i 
material per a poder fer una amplia oferta de crèdits variables en alguns instituts que tenen unes 
dimensions particularment reduïdes.  En aquest sentit caldria buscar formules d’agregació de l’oferta 
formativa en el territori que permetés compartir recursos entre centres proper i ampliar així l’oferta 
variable d’alguns IES.  
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Identificació Protocol de zona  Definició Causes  Tipus Absentisme Control-Registre Annexos del Protocol  Observacions  
Zona 1  No hi ha un 

projecte 
d’intervenció 
conjunta fins al 
curs 98-99 però no 
s’aprovà 
 
 

La no assistència 
del nen 
escolaritzat 

No s’especifica 
tipologia en el 
projecte 

Total: Abandó de 
l’escolaritat 
 
Alt: Absències 
superiors al 50% de 
les classes al mes 
(11 dies) 
 
Mig. Entre 25% i 
50% (6-11 dies)  
 
Inferior. Menys 
25% (-  6 dies/mes) 
 
 

No es defineix  Definicions 
contemplades en la 
proposta. 
Educador Social 
Ed. Socials (referent 
del centre). Funcions: 
Individuals: amb 
alumnat  i les famílies. 
I  tasques 
complementaries: de 
suport a les AMPAS I 
de treball grupal amb 
les famílies. 
L’espai de coordinació 
és la Comissió Social 
de  Centre  amb les 
següents funcions: 
Recull demandes, 
valoració casos, 
seguiment i 
determinació de 
projectes grupals i 
específics  
 
Guardia urbana 
Detecció i intervenció 
en situacions 
reincidents  
Serveis Social. 
Intervenció i informe  

No hi ha 

Zona 2 Hom ha previst per 
al curs 98-99.  
 
De fet és desigual. 
 
No hi  ha comissió 
social instituïda 
 
 
 
 
 

Quan un alumne 
reiteradament no 
assisteix o 
assisteix molt 
poc.  S’inclou  
també els que no 
han està 
escolaritzats  

No 
s’especifiquen 

Moderat: Fins 25% 
sessions 
Regular: Entre 25% 
I 50% 
Crònic: Més 50% 
sessions 
Total: Abandó 
escolaritat 
Puntual:  Sense 
continuïtat 
Intermitent: Per  
temporades  

Des del curs 1998-99 s’utilitza una fitxa de 
traspàs d’informació entre serveis socials i 
les escoles tot i no estar informatitzada 

La comissió reunida al 
juny de 98 va acordar un 
seguit d’indicadors 
psicosocials de risc: 
1) Absentisme  
2) Escolaritat tardana 
3) Problemes econòmics 
greus 
4) Insuficient atenció 
familiar 
5) Maltractament 
6) Problemes de conducta 
greus 
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Identificació Protocol de zona  Definició Causes  Tipus Absentisme Control-Registre Annexos del Protocol  Observacions  

Zona 3 Hi ha un protocol 
de zona des del 
1996 
 
 
 
 

Es defineix com 
la no assistència 
de l’alumne al 
centre on està 
matriculat 

Justificades: 
1) Malaltia  
2) visita medica 
3) d’altres  
No justificades  
1) Desinterès 
fam.  
2)F. 
domèstiques  
3) Malaltia pares 
4)Manca de 
pares  
5)Mancances 
econòmiques. 
6)Motius de 
consciència  
7)Rebuig 
disciplinari 

Puntual: 
esporàdicament 
Intermitent. A 
temporades  
Moderat Fins 25% 
sessions Regular 
Entre 25% i 50% 
Crònic: Més del 
50%  
Total: Absència 
total 
La Comissió Social 
intervé a partir del 
moderat 

Diari: Tutor, a 
l’aula 

 
Mensual:  Direcció 
i compensatòria  
 
Anual: Direcció i 
compensatòria  

 

A1: Citació pares  
A2: Model recull 
entrevista pares i 
acords 
A3: Fitxa registre 
intervencions 
A4: Derivació/ 
Devolució 
Escola/Serveis Socials  
A5: Control mensual 
A6: Registre Anual 
A7:Comunicació 
inspecció 
A8: Comunicació 
DGAI 

Intervencions davant 
l’absentisme segons tipus i 
executades per diferents 
responsables. 

 
Anomenen intervencions 
als  controls, registres i 
comunicacions 
 
Hi ha una escola en 
particular (16) la CS de la 
qual ha elaborat un seguit 
d’indicadors de situacions 
de dificultat social de 
l’alumnat (físics, 
relacionals, acadèmics i  
familiars) 

Zona 4  Protocol utilitzat 
per un centre 
bàsicament. Una 
subcomissió havia 
d’elaborar el 
Protocol però 
s’aturà el treball. 
 
 
 

(Definició del 
centre  núm. 20) 
 
Falta d’ 
assistència 
reiterada i no 
justificada d’un 
alumne al centre 

Familiars: 
1)Poca valoració 
2)Manca hàbit  
3) Valor 
instrumental per 
beneficis Pirmi, 
etc. 
Escolars: 
1)Avorriment 
2)Activitats poc 
interessants  
3)Retard escolar 
(efecte) 

Puntual, en un 
moment donat, 
sense continuïtat 
 
Esporàdic: menys 
del 25% 
 
Regular, entre el 
25% i el 50% 
 
Crònic. Més del  
50% 
 
 

Control diari i 
seguiment per part 
de la tutora. 
Contacte amb les 
famílies i amb 
serveis socials en 
casos greus. 

Similars a la zona 1 Protocol l’ús no 
generalitzat 
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Identificació 
 

Protocol de zona  Definició Causes  Tipus Absentisme Control-
Registre 

Annexos del Protocol  Observacions  

Zona 5 Protocol de 
Centre (CEIP 23), 
no generalitzat 
 
 

Definició de 
l’Absentisme:  
No assistència 
reiterada i sense 
justificar  a 
l’escola. 
 

 
 
 

Moderat: implica 
entrevista I esbrinar 
motius 
Regular : implica  
carta certificada I 
traspàs 
d’informació a la 
CS 
Crònic. Informar a 
inspecció 
Total  Comunicació 
a DGAI 
Puntual: igual que 
el moderat, implica 
entrevista amb la 
família 
Intermitent. Ídem 
a l’anterior 

Només el Ceip 
23 ho segueix 
tal i com es 
defineix.  
 
Contro l:  
 
Diari: Tutor a 
l’aula 

 
Mensual:  
Direcció i 
compensatòria  
 
Anual: Direcció 
i compensatòria  
 

A1: Registre mensual. 
Tutora  
A2. Ídem per nivell 
A3: Full anual faltes per 
mesos 
A4: Full avaluació 
quantitativa: faltes per 
nivell 
A6: Doc. Ajut  per llarga 
malaltia  
A7:Registre gestió 
realitzada 
A8:Adreces i telèfons 
SSAP 
A9: Model carta de 
direcció a famílies  
A10:Carta a inspecció 
A11: Full derivació 
A12: Carta DGAI 

Existeix un circuit a nivell 
de districte dissenyat per 
una comissió de districte 
(interna) que havia definit 
l’absentisme, les 
tipologies, els canals i 
circuits d’informació, de 
derivació etc. Aquesta 
iniciativa ha anat perdent 
força amb el temps perquè 
va acabar sent un recompte 
estrictament de caràcter 
numèric 
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PRODUCCIÓ CULTURAL 

 
REGIÓ 

CAMP INTELECTUAL 

PRODUCCIÓ 
CULTURAL 

SUBORDINADA 

PRODICCIÓ 
CULTURAL  
DOMINANT 

Orientacions i 
Dsposicions en 

forma de: 

Orientacions i 
Disposicions en 

forma de: 

LIMITACIONS PENETRACIONS HABITUS 

NIVELL 
CULTURAL 

ARBITRARI 
CULTURAL 

 
Marc de 

referencia 
ideológic 

OPOSICIÓ 
(RESISTENCIA) 

TRABAZÓN DESÉNFASIS 

VIOLENCIA 
SIMBÓLICA 

 
PRODUCCIÓ CULTURAL  
I REPRODUCCIÓ SOCIAL 

TEORÍA  DE LES RESISTENCIES TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓ  

 PUNTS D’ANCLATGE ENTRE PRODUCCIÓ CULTURAL I REPRODUCCIÓ 

CAPITAL CULTURAL: 
 Incorporat
 Objectivat

Institucionalitzat
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GUIO D’ENTREVISTA A L’EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE. 

 
1. MODEL DE CONTROL, SUPERVISIÓ I REGISTRE DE L'ASSISTÈNCIA A 

L'AULA: 
 
1.1.  Com definiu en el centre l’absentisme escolar? 
1.2.  Criteris del centre per a determinar l'absentisme i grau d'aplicació 
1.3.  Formes de control, freqüències i persones que realitzen el control. 
1.4.  Canals de comunicació interna (horitzontal i vertical), a la família i a l'administració 

educativa o local. 
1.5.  "Registre General” d’absentisme i grau de  formalització (per ex: protocol estandar, registre 

informatitzat, plantilla manual, etc.) 
 
2.VARIACIONS TEMPORALS SOBRE L'ABSENTISME 
 
2.1. Des de la implantació de la Reforma Educativa, (any:199 _ ) com han anat variant les 
dimensions de l'absentisme escolar en el centre ?. 
 
Les Variacions poden ser de tres tipus: 
1) Ascendents 
2) Descendents 
3) No ha variat 
 
Imputació de causes:...................................................................…………………………………. 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  ESTRATEGIES INTERNES DE PREVENCIÓ  I  RESPOSTA A L''ABSENTISME 
ESCOLAR. 
 
3.1. Estratègies del centre per a la prevenció de casos d'absentisme escolar:  
 
  3.1.1. Descripció de Mesures Generals  (acollida de tot l'alumnat i les seves famílies,  

           mecanismes de control i sancions, etc.) .............................................................. 
........................................................................................................................................... 

 
3.1.2. Descripció de les Mesures  Específiques (informació prèvia de l'EAP, elaboració  
 d'un historial familiar, etc.) .................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 
3.1.3.. Es produeixen estratègies d’intervenció específiques contra l’absentisme escolar o  
bé la intervenció s’engloba dins d’una estratègia més global?(per exemple pot ser que no  
hi hagi intervenció específica si l’absentisme no es tradueix en problemes de rendiment  
o si, pel contrari, l’absentisme és una característica més, no definitòria d’altres  
problemàtiques social)  
........................................................................................................................................... 
 
3.1.4. Te el centre definida alguna Comissió específica des de la qual es treballi la qüestió  
de l’absentisme escolar (per exemple Comissions socials en CAEP’s, o comissions de  
convivència, etc.)  
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3.2.Estratègies del centre  per atraure  els casos inicials d'absentisme: 

 
3.2.1. Descripció dels tipus d'accions del centre sobre l'alumne i/o la família (el paper de 

la negociació...) 
 

3.2.2. Valoració de l'eficàcia de les accions descrites i proposta de millora si s'escau  
 
3.3 Un cop es dona una situació de retorn, quines intervencions es fan per a la reinserció de 

l'alumne a l'aula1, des de: 
3.3.1. La tutoria: 
3.3.2. La direcció del centre 
3.3.3. L'aula,  
3.3.4. El psicopedagog 
3.3.5. El pedagog terapeuta 
3.3.6. Etc. 
 

3.4. Com es procedeix a la resolució  del conflicte? (En quin clima es resolt el cas? normatiu,  
negociador, etc. ) 

 
3.5.A més de la intervenció per a la  reinserció de l'alumne a l'aula té el centre previstes mesures  

de prevenció per evitar situacions recurrents? Quines? 
 
3.6. En cas de manca de resposta de l'alumne o la família, quines altres intervencions te previstes  

el centre (derivació?)  
 
3.7. Al principi de l’entrevista hem, parlat de quatre possibles tipus d’absentisme escolar: 

absentisme esporàdic, absentisme recurrent, absentisme dur o persistent i absentisme d’aula., 
podries descriure si existeix alguna especificitat de la intervenció des del centre escolar en 
cada cas? (mesures estàndards versus individualitzades en l'atenció i resposta de l'absentisme 
escolar? 

 
 
4. ELS SERVEIS DE SUPORT  EXTERN DEL CENTRE 
 

4.1. Quin tipus de relació estableix l'Escola/IES amb els serveis externs per a la prevenció de              
casos d'absentisme escolar? 
 
4.2.Quin tipus de relació s'estableix entre l'Escola/IES  i els recursos externs del territori per  
al retorn d'un cas d'absentisme incipient?. Diferenciar la relació establerta entre els serveis 
educatius  (Departament d'Ensenyament de la Generalitat, EAP's, Inspecció Educativa, 
Educació Compensatòria)  els serveis locals (Tècnics d'educació, Educadors de carrer, 
Assistenta Social...) o altres serveis com: l'EAIA, la Direcció General D'Atenció a la infància 
(del Departament de Benestar Social);  serveis sanitaris com el CAPIP,  etc. 

 
4.3. Quin tipus de relació s'estableix entre l'Escola/IES  i els recursos externs del territori per 
al retorn d'un cas d'absentisme crònic o dur? Diferenciar la relació establerta entre els 

                                                                 
1. O la reinserció a altres recursos que  permeten la continuïtat dels itineraris formatius  
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serveis educatius, els serveis locals (administració local) o altres serveis com la Direcció 
General d'Atenció a  la Infància (del Departament de Benestar Social), etc. 

 
4.4 Valoració de la eficàcia del suport educatiu rebut per l'escola (EAP's, etc.) i demandes als 

serveis de l'administració educativa 
 

4.5 Valoració de la eficàcia de les relacions escola/serveis locals i demandes a l'administració 
local. 

 
 
5 REQUISITS ESCOLARS PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME 
 

5.1 Quins requisits i condicions escolars caldrien per preveure l'absentisme?  
 
5.2 Quines altres condicions et semblen ineludibles per a l'escolarització dels infants i /o 

joves? 
 

 
6 CARACTERITZACIÓ DEL CENTRE: 
 
1. Descripció de l’entorn socio- econòmic: Descriure l’entorn immediat a l’escola i el tipus de 

barri en el qual s’ubica, si es tracta d’un barri sub- integrat, o popular, l’estat físic dels 
immobles propers a l’escola, etc............................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
 
2. Tipus d’alumnat (origen social, capital cultural de les famílies, procedències ètniques, etc 

(especificar quines procedències ètniques i el tipus de problemàtiques: lingüístiques, 
culturals, econòmiques, etc)....................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
 
 
3. Si haguessis d'explicar a uns pares quin són els tres o quatre trets que més caracteritzen 

aquesta escola des de' l punt de vista pedagògic que  remarcaries?…………………………. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................…………………………… 
 
4. Indicadors de posició escolar organització docent, professorat, recurs, etc 
 
• En funció de la resposta a la pregunta anterior. Implicació del professorat en  la línia 

pedagògica del centre 
 
Grau d’implicació: 1: Baix  
                              4: A/lt 
 
 
 
 
• Podries donar alguns exemples que il· lustrin com resolt el centre l'atenció a la diversitat de 

l'alumnat? 

 1 4 

Motius  (Alta rotació de les plantilles, etc). 
.............................................................................. 
...............................................................................................
................................................................................. 
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...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
• Té el centre o ha tingut, en els últims anys, iniciatives de formació permanent de caràcter 

col· lectiu? Sobre quins temes? 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
• Fins a quin punt hi ha una coordinació del professorat per àrees o per cicles? 
 
 
 

 
1. Més pes de les àrees 
2. Més pes dels cicles 
 

• Ha viscut el centre en els últims tres anys alguna experiència innovadora d’integració i 
coordinació dels aprenentatges entre àrees?  

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
• Com es defineix la funció tutorial en el centre?  
........................................................................................................................................................... 
 
• (En funció de la resposta a la pregunta anterior) Podries explicar en què consisteix la funció 

tutorial col· lectiva amb el grup - classe  (dinamització del grup classe, gestió de la vida de 
l’aula: normes, càrrecs, i gestió dels diferents grups en funció de matèries optatives, grups 
flexibles, etc.,). 

........................................................................................................................................................... 
 
• (En funció de la resposta a la pregunta anterior) Podries explicar en què consisteix la funció 

tutorial individualitzada?  (seguiment i orientació individual, processos d’acompanyament, 
incloent-hi les relacions amb les famílies, etc.). 

.....................................................................................................................................................  
 
• La funció tutorial individualitzada es anualitzada? Pots descriure-la?  (per exemple el cicle, 

etc.). 
.....................................................................................................................................................  

 1 
4 
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5. Segons un estudi realitzat al 1994 sobre el Fracàs Escolar a Catalunya per la Fundació 

CIREM,  la radiografia de l’alumnat que acabava el segon cicle d’ensenyament secundari a 
l’EGB es distribuïa entre la següent tipologia: Podries especificar en el teu centre quin 
percentatge d’alumnat hi trobaríem de cada un dels  tipus esmentats? (sobre 100 alumnes) 

 
 
 
TIPOLOGIA D’ALUMNAT SEGONS ÈXIT I FRACÀS ESCOLAR A L’EGB2 
Alumnes limitats sense expectatives:  Es tracta d’un grup de pre-adolescents definits per una 
presència significativa d’alguns dels trets següents: 
 
Ø Història de rendiments acadèmics problemàtica (mitjana d’insuficient, presència d’alguna 

repetició i tendència a acabar l’escola amb certificat o repetir)  
Ø Considerat com alumne poc capaç  i es creu que no es pot millorar el rendiment o que són 

mandrosos 
Ø Vivència de l’escola difícil tot i no ser dramàtica (no és un tret definitori)  
Alumnes en conflicte:  Alumnes que acaben l’escolarització obligatòria en una clara i definida 
situació de conflicte personal i institucional, es caracteritzen pels següents trets: 
 
Ø Són considerats conflictius i no sociables pel tutor 
Ø El rendiment acadèmic podria millorar si l’alumne donés alguna importància als  estudis, 

particularment mandrós 
Ø Els resultats són notes insuficients o amb algun suficient 
Ø La història escolar ha estat viscuda com a dramàtica  i te una vinculació emocional negativa amb 

l’escola. Es significatiu entre ells el grup dels que no assisteixen a classe 
Alumnes aplicats amb moderació:  Alumnes que no plantegen dificultats d’adaptació però l’escola 
no és fàcil els seus trets definitoris són: 
 
Ø Considerats bastant capaços i poc mandrosos 
Ø Aconsegueixen el graduat al juny amb una mitjana de notes de suficient i sense cap repetició 
Ø Són treballadors, sociables i no conflictius 
Ø La vivència de la seva història escolar es divideix entre els que l’han viscuda com a difícil 

malgrat que no hagi estat conflictiva, i els que la consideren positiva 
Alumnes virtuosos, que excel· leixen 
 
Ø Considerats molt capaços,, bons estudiants, gens mandrosos i assisteixen regularment a classe 
Ø Són considerats sociables i no conflictius 
Ø Història escolar positiva i vinculació amb l’escola positiva  
 
Desconeguts Difícils 

 
Ø Amb absència parcial d’informació 
Ø  Trets significatius dels grups definits com “Alumnes limitats sense expectatives” i “alumnes en 

conflicte” (no assistència, poca capacitat, conflictivitat, etc.). 
 
 

                                                                 
2 Cal tenir en compte que els títols que s’ha posat a cada tipus són etiquetes per a caracteritzar el 
grup, però en cap cas s’ha d’interpretar com a característiques personals dels seus membres. 
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IDENTIFICACIÓ I CARACTERISTIQUES DEL CENTRE. (possible substitució per la 

fitxa verda del  Departament d’Ensenyament de la Generalitat  de Catalunya) 

 
Nom del Centre:                                               Titularitat                                      Nom Director(a)                         
 
 
 
Nom i càrrec de l’interlocutor 
 
 
Adreça                                        Localitat                           Telèfon                                 Fax                       
 
 
 
 
e- mail                      
 

 
 
COMPOSICIÓ DEL CENTRE (Núm. ALUMNES/Nº GRUPS) al curs 1998-1999 
 

P 3 
NENS 
 
 
 
 
 
    
NENES 

P 4 
NENS 
 
 
 
 
 
      
NENES 

P 5 
NENS 
 
 
 
 
 
    
NENES 

PRIME
R 
NENS 
 
 
 
     
 
NENES 

SEGON 
NENS 
 
 
 
 
 
 
   NENES 

TERCER 
NENS 
 
 
 
 
 
 
   NENES 

QUART 
NENS 
 
 
 
 
 
 
   NENES 

CINQUÈ 
NENS 
 
 
 
 
 
  
 NENES 

SIXÈ 
NENS 
 
 
 
 
 
 
   NENES 

 
 

ORIGEN DEL CENTRE 
 
1. Antic centre d’EGB 

 2. Centre de Nova Creació (Reforma) 
 
 ESCOLA D’ACTUACIÓ EDUCATIVA PREFERENT 

1. Si 
2. No 

 
NOMBRE  DE LÍNIES  
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IDENTIFICACIÓ I CARACTERISTIQUES DEL CENTRE. (possible substitució 
per la fitxa verda del  Departament d’Ensenyament de la Generalitat  de Catalunya) 
 

Nom del Centre:                                               Titularitat                                      Nom Director(a)                        
 
Nom i càrrec de l’interlocutor 
Adreça                                        Localitat                           Telèfon                                 Fax                             e
mail                      
 
 

 
 
COMPOSICIÓ DEL CENTRE (Núm. ALUMNES/Nº GRUPS) al curs 1998-1999 

1er ESO 
NENS 
 
 
  
       NENES 

2n ESO 
NENS              
 
 
 
         NENES 

3er ESO 
NENS 
 
 
 
         NENES 

4rt ESO 
NENS 
 
 
 
         NENES 

4RT ESO R 
NENS 
 
 
 
       NENES 

BATX 1 
NENS 
 
 
 
        NENES 

BATX.  2 
NENS 
 
 
 
        NENES 

 
CFGM ESPECIALITAT CFGS ESPECIALITAT 
NENS 
 
 
 
             NENES 

 
 
 

NENS 
 
 
 
               NENES 

 

NENS 
 
 
 
            NENES 

 
 
 
 

NENS 
 
 
 
               NENES 

 

NENS 
 
 
 
            NENES 

 
 
 

NENS 
 
 
 
               NENES 

 

NENS 
 
 
 
         NENES 

 
 
 

NENS 
 
 
 
               NENES 

 
 
 
 

 
ORIGEN DEL IES 
 
1. Centre que prové de BUP 
2. Centre que prové de FP 

 3. Centre de Nova Creació (Reforma) 
 
 ESCOLA D’ACTUACIÓ EDUCATIVA PREFERENT 

3. Si 
4. No 

 
             NOMBRE  DE LÍNIES 
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GRAELLA PER A LA RECOLLIDA D’INFORMACIONS  QUANTITATIVES  ALS CEIPS 
 
 
QUANTIFICACIÓ D’ALUMNES EN SITUACIÓ D’ABSENTISME. Sobre el total d'alumnes per cicle, podries detallar el nombre d’alumnes en 
situació d'absentisme que tens o has tingut al llarg d'aquest curs acadèmic 1998-99? 
 
   

                                                                                                                                                       NOIS        NOIES   Alum.estrangers  Llocs origen 
Total d’alumnes a primària 
                                                                                                                                       Cicle  Inicial 
 
                                                                                                                                       Cicle Mitjà 
 

                                             Cicle superior                                                                            

 
 
Total d’alumnes absentistes                                                                                          C. Inicial 
 
                                                                                                                                          C. mitjà 
 
                                                                                                                                     C.superior

     
       Nº D'ALUMNES 

Nombre 
alumnes 
absentistes 

 
Nombre d’alumnes 

absentistes 
recuperats 

Nº de nens 
recuperats 

Nº de nenes 
recuperades 

Motius de la recuperació?……………………………… 
………………………………………………………….
…………………………………………………………
……..………………………………………………….. 

Nº 
d’alumnes 
absentistes 

no 

Nº de nens 
recuperats 

.................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

.................................... 

.................................... 

................................... 

................................... 

........................................ 

........................................ 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 
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Nomenclàtor: 
 
Tipus 1:  Absentisme esporàd ic o aleatori (menys de 25% d’absències)  
Tipus 2:  Absentisme recurrent (entre 25 i 50% d’absències)  
Tipus 3.  Absentisme Persistent o Dur (més del 50% d’absències)  
Tipus4. L'Absentisme d'aula. D’intensitat variable. Vinculat a situacions de vivència negativa de l’adolescent amb determinades matèries 

TIPUS 
    1  

 
 
Nombre 
de  
casos:  ............ 

TIPUS 
    2 

TIPUS 
    3 

TIPUS 
    4 

NOIS 

NOIS 

NOIES 

NOIES 

NOIS 

NOIES 

NOIS 

NOIES 

Especificar els Moments Claus o proclius 
per a cada tipus 

................................................

................................................

................................................

. 

................................................

................................................

................................................

. 

................................................

................................................

................................................ 

................................................

................................................

................................................ 

Tipologia d’absentisme (Característiques qualitatives) 
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GRAELLA PER A LA RECOLLIDA D’INFORMACIONS  QUANTITATIVES  ALS IES. 

 
QUANTIFICACIÓ D’ALUMNES EN SITUACIÓ D’ABSENTISME. Sobre el total d'alumnes per cicle, podries detallar el nombre d’alumnes 
en situació d'absentisme que tens o has tingut al llarg d'aquest curs acadèmic 1998-99? 
 

                                                                                                                                                     NOIS        NOIES     Minories ètniques 
(especificar) 

   
                                                                                                                                 Primer ESO   

Total d’alumnes a secundària 
                                                                                                                                       Segon ESO 
 
                                                                                                                                       Tercer ESO 
 

                                                                                                   Quart ESO                                          Quart ESO 

 
Total d’alumnes absentistes                                                                                       Primer  ESO 
                                                                                                                                    Segon ESO 
                                                                                                                                    T 

     
       Nº D'ALUMNES 

Nombre 
alumnes 
absentistes 

 
Nombre d’alumnes 

absentistes 
recuperats 

Motius de la recuperació?……………………………… 
………………………………………………………….
…………………………………………………………
……..………………………………………………….. 

Nº 
d’alumnes 
absentistes 

no 
recuperats 

Nº de nenes 
recuperades 

Nº de nens 
recuperats 

Primer ESO 

Segon ESO 

Tercer ESO 

Quart ESO 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

.......................................... 

........................................... 

........................................... 
 
 
........................................ 
........................................ 
......................................... 
......................................... 
........................................ 
........................................ 
.......................................... 
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Nomenclàtor: 
 
Tipus 1:  Absentisme esporàdic o aleatori (menys de 25% d’absències)  
Tipus 2:  Absentisme recurrent (entre 25 i 50% d’absències)  
Tipus 3.  Absentisme Persistent o Dur (més del 50% d’absències)  
Tipus4. L'Absentisme d'aula. D’intensitat variable. Vinculat a situacions de vivència negativa de l’adolescent amb determinades matèries 

TIPUS 
    1  

 
 
Nombre 
de  
casos:  ............ 

TIPUS 
    2 

TIPUS 
    3 

TIPUS 
    4 

NOIS 

NOIS 

NOIES 

NOIES 

NOIS 

NOIES 

NOIS 

NOIES 

Especificar els Moments Claus o 
proclius per a cada tipus 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
… 

Tipologia d’absentisme (Característiques qualitatives) 

………………………………
………………………………
………………………………
…

………………………………
………………………………
………………………………
…
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GUIÓ D’ENTREVISTA AL TÈCNICS/ES D’EDUCACIÓ, DE SERVEIS 
SOCIALS I A LA DIRECCIÓ DE CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE ZONA 

 
 
 
 
Iª  PART: CARACTERITZACIÓ DE LES ESCOLES 
 
 
1. Descripció de la problemàtica de l’absentisme al districte/zona. 
 
2. Breu descripció de la problemàtica específica de cada centre i caracterització: 

• Grau de cohesió i integració entorn a la línia pedagògica del centre 
• Innovació formativa (experiències, metodologies,  tecnologies 
• Atenció a la diversitat (didàctica, curricular, d’organització de l’aula…) versus 

homogeneïtat 
• Posta al dia del professorat 
• Organització i coordinació pedagògica (àrees versus cicles) 
• Altres comentaris 
 

3. Caracterització de l’origen socio econòmic i cultural de les famílies que assisteixen 
al centre. 

 
4. El trànsit de primària a secundària: Relació de CEIP’S i IES; Comissions de 

matriculació de Districte, àrees de influència dels centres objecte d’estudi, 
concentració de problemàtiques en CAEP’s i derivació d’alumnat des d’altres 
centres de la zona, etc. 

 
5. Problemàtiques diferenciades a primària i secundària 
 
6. Canvies en les dimensions quantitatives i qualitatives de l’absentisme en els últims 

anys al districte/zona i factors de canvi (atribució subjectiva) 
 
7. Contrastar el guió d’entrevista i de quantificació de casos 
 
IIª  PART: DESCRIPCIÓ DEL “DISPOSITIU” D’INTERVENCIÓ DEL 
DISTRICTE CONTRE L’ABSENTISME ESCOLAR 
 
1. Descripció del Dispositiu/circuit d’intervenció  contra l’absentisme escolar en 

relació a les següents fases: 
 

1.1. Prevenció (des de fora del centre escolar: sensibilització, etc.) 
 
1.2. Detecció  (extern al centre: qui i quan). 
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1.2.1. Existeix un acord de definició de l’absentisme? Explicar 
1.2.2. Existeix un protocol d’actuació?. Descriure 
1.2.3. Existeix un registre de casos?. Descriure:   

1.2.3.1.Fitxa individualitzada - informatitzada o no 
1.2.3.2.Fitxa de seguiment de les intervencions 
1.2.3.3.Informe - expedient familiar 

 
1.3. Intervenció 

1.3.1.  Col· laboracions amb altres departaments municipals 
1.3.1.1.Serveis Socials 

1.3.1.1.1. Educador de Carrer 
1.3.1.1.2. Assistenta Social 
1.3.1.1.3. EAIA 

1.3.1.2. Joventut 
1.3.1.3.Serveis de Justícia (DAI) 
1.3.1.4.Guàrdia urbana 
1.3.1.5. Etc. 

1.3.2.  Altres serveis no municipals 
1.3.2.1. EAP’s 
1.3.2.2.CRP 
1.3.2.3. Professionals del Programa de Compensatòria 
1.3.2.4. Inspecció Educativa (primària i secundària) 

1.4. Derivació (?) 
 

2. Valoració de la idoneïtat del circuit: punts forts i punts febles i propostes de 
modificació per augmentar la efectivitat (a primària i a secundària) 

 
3. La viabilitat/pertinença de la figura d’un mediador ó “referent” entre l’administració 

local i el centre escolar i entre el centre escolar i la família 
 
4. Quines demandes es fan arribar des de serveis socials a inspecció per demanar 

l’escolarització fora de termini (matriculacions en situació excepcional) 
 
5. Comentaris generals sobre altres possibles qüestions que no hagin quedat 

suficientment recollides. 
 
6.  Quines són les principals funcions del tècnic/a d’educació pel que fa al pla del 

districte de lluita contra l’absentisme? 
 
7. Ídem respecte del Representant Municipal al Consell Escolar de centre i Districte 
 
8. Ídem respecte de serveis Socials 
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Actituds de l’alumnat davant l’escola. Quadre comparatiu.1 

 
 
 
 
 
 

                    Identificació Instrumental 
Coherència 
de classe 

+ - 

Estratègies 
Individuals 

 
 
+ 
 
 
 
 

Adhesió F.Enguita 
Conformitat 

(Merton) 
Compromís 

Bernstein 
 

Dissociació 
F. Enguita 
Innovació 
(Merton) 

Separació  
Bernstein 

 

 
 

Classe 
Mitja 

 
 
- 

Acomodació 
Compensació 

F. Enguita 
Ritualisme 

Merton 
Allunyament 

Bernstein 

Rebuig- 
-Oposició 
F. Enguita 

Retraï ment  
I Rebel· lió 

Merton 
Alienació 
Bernstein 

 

 
 

Classe 
Obrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificació 
Expressiva 

 

Incoherència   
de classe 

Pro-escola Anti-escola Estratègies 
Grupals 

  

 
 
 
 
 

                                                                 
1  Observi’s que  a cada casella s’han incorporat  les etiquetes de R. Merton (quadre 1 del present capítol)  
i la contribució espanyola de f. Enguita a  fi de facilitar l’analogia en la lectura. Observi’s que allà on 
Bernstein anomena  “Allunyament” (I+/E-)  es pot llegir Acomodació, Compensació (F. Enguita) i 
Ritualisme (Merton), on Bernstein refereix la “Alienació” (I-/E-)  es pot llegir Rebuig i Oposició (F. 
Enguita) o Retraï ment en termes de Merton, mentre que l’actitud de “Separació”  (I-/E+) es pot equiparar 
al concepte de Dissociació emprat per M. Fernández Enguita o “innovació” emprat per Merton. 
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anexo 10 (2234x1260x256 jpeg)
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annexo 11 inspector (2456x1703x256 jpeg)
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