ABSENTISME ESCOLAR
JORNADES D’ACTUALITZACIÓ DELS SERVEIS
D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
MALLORCA 5 I 6 D’OCTUBRE
MENORCA 9 D’OCTUBRE
EIVISSA I FORMENTERA 11 D’OCTUBRE

ABSENTISME?
ON TROBAR-LO?
 Protocol d’absentisme

 Recordatori:

L’absentisme escolar és la no
assistència regular al centre
educatiu, ja sigui de primària
o de secundària, i la gravetat
d’aquest es mesura en funció
de la freqüència en que
apareix.
 Àmbit d’aplicació

Alumnat escolaritzat a 2n cicle
de l’etapa d’EI i Ensenyament
Bàsic (6-16 anys)

ABSENTISME?
Freqüència

Causes

 Absentisme esporàdic

 Àmbit socio familiar

 Absentisme

 Àmbit escolar (per ell

intermitent
 Absentisme crònic

sol no)

ABSENTISME?
Passes

Documents

 Tutor/professor

 Annex 6

 Cap d’estudis o persona

encarregada
 PTSC i/o OE i/o TISOC

DERIVACIÓ A POLÍCIA TUTOR
Palma
Atén policia de barri
Es deriva per alumnat il•localitzable
(desconeixem on és, NO és absentista)Emplenar annex 7 del protocol
(especificar des de quin dia no apareix pel
centre educatiu).
 Escanejar document i enviar al SAD.SAD: redacció d’ofici, signatura de la cap
de servei, s’envia per correu ordinari a la
policia local de Palma, registre a la base de
dades, recepció informe i s’envia al centre
educatiu.
 Si el alumne està il•localitzable, presentar
annex 6 i informe policia a l’inspector de
referència educatiu, perquè doni vist i plau
per poder donar de baixa.
 Si localitzen a l’alumne i no assisteix al
centre, continuar el protocol d’absentisme.



Eivissa, Formentera,
Menorca i part forana










Atén policia tutor del municipi. A Palma a
4 IES tenen polícia tutor.
Es deriva per alumnat il•localitzable i
també per absentisme.
Emplenar annex 7 del protocol
(especificar faltes d’assistència).
Entregar el full directament al policia
tutor.
El policia tutor ha de facilitar l’informe al
derivant.
Si el alumne està il•localitzable, presentar
annex 6 i informe policia a l’inspector de
referència educatiu, perquè doni vist i
plau per poder donar de baixa.
Si localitzen a l’alumne i no assisteix al
centre, continuar el protocol
d’absentisme.

DERIVACIÓ A CMSS
QUAN

COM

 Absentisme intermitent.

 Directa a CMSS.

 Alumnat amb risc social, però





no desprotecció.
Bon pronòstic.
És voluntari, família
col.laboradora.
Pla de feina conjunt, serveis
socials-escola
Indicadors de risc d’absentisme
escolar

 Model propi de CMSS
 Adjuntar annex 6

DERIVACIÓ AL SERVEI DE MENORS
QUAN

COM

 Absentisme crònic amb altres

 A Mallorca: Document

indicadors de desprotecció.
 A Mallorca, emprar el document
propi: fer dues còpies i donar-li
registre de sortida del centre
educatiu i registre d’entrada
d’IMAS de 9’00-14’00 General
Riera, 67
 A Formentera, Eivissa i Menorca
amb la notificació de RUMI
 Indicadors de risc d’absentisme
escolar

de derivació de casos.
(document SPMAF)

DERIVACIÓ A FISCALIA
QUAN

COM

 Absentisme crònic en què els

 La derivació s’ha de fer a través

pares o tutors legals són
negligents i no mostren cap
interès en l’assistència del fill a
l’escola.
 En casos d’educació a casa
(homeschooling) o
ensenyaments (presencials o a
distància) no homologats per la
Conselleria d’Educació.

del SAD només a Mallorca
sad@dgice.caib.es
 A la resta d’illes, l’equip

d’orientació l’ha de derivar
directament a la fiscalia,
conjuntament amb els serveis
socials i, si escau, el policia
tutor.

MOLTES GRÀCIES
F. BEGOÑA FERRETJANS

