
TÍTOL DEL PROJECTE 

Programa municipal de cooperació de les institucions en la prevenció i abordatge de l'absentisme 

escolar 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

Ajuntament de Benicarló 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Programa de prevenció, detecció e intervenció de l'absentisme escolar en l'àmbit municipal amb la 

participació dels diferents agents implicats. 

Pàgina web 

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/  

TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

Alta 

OBSERVACIONS 

Tant els passos del protocol establert de detecció i abordatge com la metodologia de coordinació 

utilitzada mitjançant la mesa d'absentisme escolar municipal són perfectament aplicables en altres 

contextos. 

ES TREBALLA 

• La detecció 

• La prevenció 

• La intervenció 

• L'avaluació 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Urbà 

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/


Altres ajuntaments, centres educatius i altres entitats que col.laboren al projecte 

Conselleria d'educació: Inspecció educativa, centres educatius (5 centres d'educació primària, 3 

d'educació secundària) i Servei psicopedagògic escolar. 

Ajuntament de Benicarló: Regidoria d'Educació, Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i 

Policia local. 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Prevenció 

Actuacions en matèria d'informació i sensibilització sobre la importància de l'educació. 

Programes d'atenció a la diversitat. 

Recolzament al processos d'escolarització. 

Agents implicats 

Centres educatius, Servei psicopedagògic escolar i Serveis socials municipals. 

Detecció 

Aplicació del protocol d'absentisme: control d'assistència i acció tutorial amb alumnes i famílies. 

Localització d'alumnes fora del centres en horari escolar. 

Accions de coordinació amb centres educatius i professionals d'altres localitats. 

Agents implicats 

Centres educatius, Policia local, Serveis socials municipals. 

Intervenció 

Aplicació del protocol d'absentisme: derivacions als serveis socials en el casos on no s'ha resolt 

l'absentisme amb les intervencions del centre. 

Actuacions d'atenció a la diversitat. 

Orientació e intervenció familiar. 

Trasllat a Fiscalia de Menors dels casos no resolts amb les actuacions del programa municipal. 

Agents implicats 

Centres escolars, Serveis socials municipals i Fiscalia de Menors. 

Avaluació 

Reunions periòdiques de coordinació i seguiment amb tots els agents intervinents en el programa, Mesa 

municipal d'absentisme. 

Presentació i anàlisis de les estadístiques del curs escolar. 

Revisió de la metodologia utilitzada i propostes de millora. 

Agents implicats 

Tots els membres participants en el programa municipal d'absentisme escolar. 

ALTRES ASPECTES 



Materials publicats 

Programa municipal de cooperació de les institucions en la prevenció i abordatge de l'absentisme 

escolar. 

Resultats aconseguits / Impacte sobre l'absentisme 

L'aplicació del programa ha permès assolir una acció coordinada i sistematitzada que garanteix tant la 

detecció primerenca com la reducció del nombre de casos d'absentisme escolar i la intensitat dels 

mateixos. 

Indicadors d'avaluació 

Nombre d'accions comunitària realitzades en matèria de sensibilització a les famílies i impacte de les 

mateixes. 

Dades referents al nombre i tipologia de casos detectats en cadascuna les diferents fases del protocol. 

Dades referents a les actuacions realitzades i a l'evolució dels casos (l'absentisme continua, es redueix 

o desapareix). 

Dades estadístiques de faltes d'assistència recollides per cada centre. 

Nombre d'incidències i problemàtiques sorgides durant d'implantació del programa en cada període 

lectiu. 

Nombre d'incidències i problemàtiques resoltes. 

Valoració tècnica realitzada pels representants de cadascuna dels agents participants. 

Evolució periòdica de les dades obtingudes dels diferents cursos escolars. 

 


