
Es considera absentisme a l'alumnat
que falta a classe sense causa

justificada i de manera reiterada , sent
la responsabilitat del pare, mare o

tutor/a legal, tincorrent en
l'incompliment de les obligacions

inherents a la pàtria potestat.
 
 

El procés educatiu s'inicia amb

l'assistència a l'escola i amb la

implicació des de la família,

educant en valors com la 

 responsabilitat, la col·laboració, el

treball en equip i la

tolerància.

 

 

La corporació local vetlarà per la plena

incorporació d'alumnat al seu centre

educatiu.

ESCOLTAR LA SEUA FILLA O FILL

CREAR NORMES I HORARIS

ESTABLIR DRETS I DEURES

VALORAR EL TREBALL I L’ESFORÇ

CAL CONCIENCIAR-LOS DE LA

IMPORTÀNCIA QUE L’EDUCACIÓ TÉ
EN EL SEU FUTUR

EDUCAR EN EL RESPECTE I LA

TOLERÀNCIA

ACUDIR A LA CITA DE LA TUTORA O

EL TUTOR

CONÉIXER LES FALTES

D’ASSISTÈNCIA DE LA SEUA FILLA O

FILL.

COM PREVINDRE 

L'ABSENTISME

ESCOLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

D'ABSENTISME

ESCOLAR

MUNICIPAL.



No existix millor lloc per a

la socialització d'un/a

menor que l'escola, on

està envoltat/ada per

companys/companyes

iguals.

Garantir el dret a l'educació és el camí per

tal d'aconseguir una manera de vida digne,

per laqual cosa entre tota la societat hem

decontribuir al fet que les i els joves siguen

en elfutur persones independents,

responsables i en definitiva capaces de

prendre les seues pròpies decisions.
 

L'absentisme escolar es manifesta de

diferents formes: retards, faltes a

primeres o últimes hores, absències

continuades sense justificar

correctament, etc.
 

De no detectar i prendre decisions

ràpidament aquesta situació pot repercutir

negativament en el ritme d'aprenentatge i

la desmotivació per retard escolar, són els

primers passos per a l'abandó escolar.
 

L'absentisme presenta la seua major

incidència en l' ESO, però és en E. Iinfantil i

E. Primària on es pot fer un treball

preventiu per erradicar el problema des

dels seus inicis.

ELS CENTRES EDUCATIUS

ESTÁN OBLIGATS: 

Està en coordinació i seguiment continu

amb els centres educatius mitjançant

reunions, arreplegant els casos que els fan

arribar els centres escolars.

Coordina l'acció conjunta dels centres

escolars i altres recursos educatius i/o de

protecció. 

En alguns casos, quan la intervenció dels

equips no ha portat a la regularització de

l'escolaritat,s'han vist en l'obligació de 

informar l'autoritat competent, per a

garantir per damunt de tot, el dret a

l'educació dels i de les menors en edat

d'escolarització obligatòria.

A informar a les famílies de les faltes

d'assistència de les seues filles i fills i a

comunicar al personal tècnic de zona per a

la prevenció de l'absentisme escolar quan

les faltes persistisquen i no s'estiga

garantint el dret a l'educació de les seues

alumnes o alumnes.

Este personal tècnic de zona forma part

del Programa d'Absentisme Escolar que

depén dels servicis Educatius de

l'Ajuntament de València i:

PER A LAS PERSONES MENORS

ES MOLT IMPORTANT:
Saber que la seua família està pendent d'elles o

ells.

Veure que la seua família i tutora o tutor tenen un

discurs únic.

No justificar les faltes d'assistència quan

aquestes no siguen justificades.

Contactar amb el centre educatiu quan per motius

excepcionals vaja a faltar uns dies.

Recolzar les mesures preses per la tutoria

respecte a la seua filla o fill; en cas de no estar

d'acord s’ha de parlar, amb la tutoria sense la

presència del/la menor.

PER A PREVINDRE L'  ABSENTISME

ESCOLAR ES CLAU:
Estar pendents de les seues filles o fills i

conéixer el seu entorn i interessos.

Crear unes pautes i horaris a casa, que s'han de

complir.

Establir els drets i deures, però mai premiar amb

activitats d'oci i/o materials, si no es compleix

amb els deures.

Insistir en la importància que té l'educació en el

seu futur i demostrar-li que l'objectiu de l'escola

i el de la família és el mateix

Promoure actituds dirigides a la participació, el

respecte i la tolerància.

Assistir a les citacions de la tutoria per a rebre

informació relativa a la seua filla o fill en l'àmbit

escolar.

Conéixer horaris de la seua filla o fill i faltes

d'assistència

Reconéixer en l'entorn familiar la importància

que té l'escola com a agent socializador en la

vida de la seua filla o fill.


