
TÍTOL DEL PROJECTE 

PAEM (PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR MUNICIPAL) 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

Ajuntament de València 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El PAEM és un programa dissenyat per la Secció d'Escolarització - Absentisme del Servei d'Educació de 

l'Ajuntament de València. Va ser aprovat per Junta de Govern Municipal al març de 2018. Compta amb un 

equip compost per 7 Educadors/as Socials i 4 Integradors/as Socials que desenvolupen la seua acció amb 

les famílies i les persones menors absentistes en els diferents Centres Municipals de Joventut (CMJ) 

repartits per les diferents zones de València, sent aquests els centres base de referència i coordinació, així 

com també en els Centres Educatius pertinents. Les àrees des de les quals s'intervé són: des de l'àmbit 

educatiu (professorat, pedagogs/es, psicòlegs/es); des de l'àmbit comunitari (treballadors/es socials) i des 

de l'àmbit jurídic-legal (tutors/es legals, jutgesses i jutges). El programa combina diferents instruments 

d'intervenció com són: seguiment i control de l'alumnat absentista i de les seues famílies, intervenció de 

serveis socials, protocols de compromís familiars, sancions (Fase 4: en el cas que la família de l'alumne/a 

absentista pot ser derivada a la Fiscalia de Menors)… Cal tindre present, que per a dur a terme la seua 

funció, l'equip compta únicament amb la pròpia voluntat del /de la menor i de les seues famílies a corregir 

l'actitud. Com s'acaba d'esmentar, en l'últim tram de la intervenció (Fase 4) s'utilitza l'advertiment de 

comunicar a la Fiscalia de Menors la situació crítica d'absentisme. D'altra banda, els Serveis Socials de 

l'Ajuntament posseeixen diferents instruments: equips de menors distribuïts per 12 centres socials, ajudes 

d'emergències, prestacions econòmiques de protecció, rendes garantides d'inclusió, Centres de Dia de 

menors, beques de menjador… Totes aquestes ajudes serveixen com a instruments de contraprestació per 

a les famílies a fi d'iniciar rutes d'intervenció social efectives. Unit a l'anteriorment exposat cal assenyalar 

que la tercera part de de les famílies i de els/les fills/es que presenten taxes significatives de falta 

d'escolaritat comporten visiblement altres problemàtiques existents lligades de manera molt estreta al propi 

absentisme i que fan categoritzar a aquests/es menors i a les seues famílies com a “col·lectius en situació 

de risc”. No és l'habitual que un/a menor presente únicament problemes de falta d'escolaritat. Sovint la 

pobresa, la marginació i l'exclusió social, entre altres problemàtiques socials s'uneixen a l'absentisme. Les 

intervencions es realitzen quan el centre educatiu dona part a la Delegació d'Educació de l'Ajuntament de 

l'absentisme puntual, sever o crònic (Fases 2,3) en les etapes d'educació infantil (segon cicle), educació 

primària i educació secundària. 

Pàgina web 

https://educacio-valencia.es/absentisme/ 

Contacte en xarxes socials 

https://educacio-valencia.es/absentisme/


• Primera opció 

Pàgina de Facebook 

https://www.facebook.com/EducacioVLC/ 

TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

El programa pot ser implementat en altres municipis. 

ES TREBALLA 

• La detecció 

• La prevenció 

• La intervenció 

• La reparació 

• L'avaluació 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Urbà 

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

El nombre de centres educatius d’EP , ESO i FPB que col·laboren amb el PAEM és de 145, dels 214 

centres educatius que imparteixen els ensenyaments d'EP, ESO i FPB existents a la ciutat, d'ells 89 són 

públics i 56 privats-concertats. 

Col·laboren en el programa: els Serveis Socials Municipals, l'àrea de Joventut Municipal, la Policia local, 

les USMIAs i més de 70 entitats socio-educatives, entre les quals es poden destacar per la seua 

implantació en tota la ciutat, ASOCIACIÓN ALANNA, ASOCIACIÓN BRÚFOL, ASOCIACIÓN PERIFERIA, 

ASOCIACIÓN RIE, CENTRO DE DÍA MALVARROSA, CENTRO DE DÍA AMALTEA, CEPAIM, CRUZ 

ROJA, EL ARCA , FAGA, FUNDACIÓN ADSIS – TALEIA, FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, 

INICIATIVES SOLIDÀRIES (CENTRO DE DÍA ACOLLIDA ) MARANATA, PROGRAMA MIHSALUD, 

SAVE THE CHILDREN, SED-VIES , VSJB FISAT - CENTRO DE DÍA DON BOSCO, VSJB FISAT - 

CENTRO DE DÍA ENTRE AMICS 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Prevenció 

Divulgació del programa d'absentisme escolar municipal en els centres educatius: equip docent i personal 

del centre educatiu, alumnat i famílies. 

Realització de xarrades de sensibilització dirigida a l'alumnat sobre la importància de l'escola per a rebre 

la formació acadèmica i en valors necessària, i també per a establir relacions saludables amb persones 

de la seua edat. 

Agents implicats 

Equips docents, alumnat i famílies 



Detecció 

Actuacions del centre educatiu (Tutoria, persona Coordinadora d'absentisme, Equip d'orientació) per a la 

detecció i intervenció amb pares i mares i alumnat absentista. 

Actuacions dels equips tècnics municipals (Educadors/es socials i Integradors/es socials) de zona i àrea. 

Agents implicats 

Alumnat i famílies, Tutoria, persona Coordinadora d'absentisme i Equips d'Orientació dels centres 

educatius, Educadors/es socials municipals i Integradors/es socials municipals. 

Intervenció 

Realització d'un Pla d'Actuació Individualitzat (PAI) de l'alumnat absentista, en el qual estan reflectides les 

àrees sociosanitàries, educatives, socials, econòmiques, formatiu-laborals… per a aconseguir una 

intervenció integral que millore tant el seu absentisme, com el seu desenvolupament personal i social. 

Derivació a l'Equip Tècnic Municipal (Psicòleg/a , i Pedagog/a) en cas de no aconseguir la millora / 

correcció de l'absentisme. 

Agents implicats 

Alumnat i famílies, Educadors/es, Integradors/es i Treballadors/es socials Municipals, Psicòlegs/es i 

Pedagogs/es Municipals , Equips docents i d'Orientació dels centres educatius. 

Reparació 

Detecció, a més de la situació d'absentisme, d’alumnat que es troba en situació de risc o desprotecció, 

s'ha tramitat el Full de desprotecció davant de la Conselleria de Benestar Social. Una vegada s’ han 

implementat totes les actuacions, i no s’ha resolt la situació d'absentisme, s’ha comunicat a la Fiscalia de 

Menors. 

Agents implicats 

Alumnat i famílies, Educadors/es, Integradors/ es i Treballadors/es socials Municipals, Psicòlegs/es i 

Pedagogs/es Municipals , Equips docents i d'Orientació dels centres educatius. Jutges i Jutgesses. 

Avaluació 

Realització d’una anàlisi de la consecució dels objectius del programa, de les intervencions realitzades 

pels diferents agents implicats , dels resultats globals del programa a final del curs escolar i dels 

d'indicadors. 

Agents implicats 

Equips docents i d'Orientació dels centres educatius. 

ALTRES ASPECTES 

Informació addicional 

Se sap de la dura tasca a la qual s’enfronta el personal docent a l’hora de localitzar aquells recursos que 

millor s’adapten a la seua aula, a la diversitat del seu alumnat i als valors que ha de transmetre per la qual 

cosa S’ha afegit a la página web d’educació un Banc de recursos educatius per a la prevenció de 



l’absentisme i l’abandó escolar primerenc, amb continguts educatius per a Primària, Secundària, 

Batxillerat i Formació Professional. 

Resultats aconseguits / Impacte sobre l'absentisme 

S'han analitzat les dades estadístiques des del curs 2017/18 fins hui, concloent que el nombre de menors 

absentistes portat en seguiment per les 6 zones de València és significatiu. Encara que el nombre en 

seguiment és molt important no representa el nombre total d'absentisme real sinó els casos notificats al 

PAEM. 

El perfil de l'alumnat amb el qual s'intervé són menors de nacionalitat espanyola en la seua majoria, no hi 

ha diferències significatives quant al sexe de l'alumnat i en moltes/us menors ja tenen antecedents en altres 

membres de la seua família. 

L'absentisme se situa principalment en els últims nivells de primària, cinqué i sisé; i especialment en primer 

i segon d'ESO. Aquest tipus de menors es caracteritza per ser alumnat amb retard escolar i inadaptació 

escolar, personal i social. 

L'absentisme escolar és una de les principals raons del fracàs o retard escolar, com més prompte millor es 

produeix aquest absentisme en l'etapa educativa dels menors més perjudicarà el seu futur formatiu. El 

mateix ocorre amb la inadaptació escolar, fins i tot en l'etapa no obligatòria els menors absentistes o no 

matriculats portaren amb si un handicap relacional, social i acadèmic que pot tindre repercussions en totes 

les esferes de la seua vida. Es pot dir que hi ha menors en nivell de secundària amb greus problemes 

personals, amb desfasaments curriculars molt greus i problemes conductuals afegits, i cada vegada es 

produeix amb major incidència en el nombre de casos que acudeixen a Salut Mental Infantil o amb 

problemes psicològics que no són atesos. 

Les intervencions que es realitzen són bidireccionals i es dirigeixen cap a quatre grans blocs: famílies i 

menors, centres educatius, entitats socioeducatives i/ o de protecció i Equips Tècnics del PAEM; utilitzant 

instruments de treball com poden ser les entrevistes, contactes telefònics, acompanyaments, visites, e-

mails, reunions…. Abans d'iniciar la intervenció s'extrau informació de la família a través de les institucions 

corresponents, a continuació es treballa amb la família i amb la xarxa de recursos de la ciutat, fent un 

seguiment d'aquest fins al final de la seua etapa educativa. En totes les fases de la intervenció és necessari 

el feedback per a un correcte control, disseny de noves intervencions i valoració; sent en alguns casos 

intervencions puntuals i en altres intervencions que s'allarguen durant anys. 

S'estan tenint uns resultats adequats en l'assoliment dels dos grans objectius del programa. S'ha aconseguit 

el 99.9% de formalització de matrícula en les persones menors que s'emporten en seguiment i el 57% de 

l'alumnat està per davall del 30% d'absentisme anual o han reduït el seu absentisme en aquest percentatge. 

S'ha aconseguit coordinar i promoure actuacions per a la prevenció, intervenció i seguiment de 

l'absentisme. S'ha augmentat el nombre de derivacions en els tres anys d'implementació del PAEM i 

actualment es disposa d'un major nombre de menors en seguiment. A més, s'ha conscienciant i implicat en 

la resolució del problema d'absentisme de la ciutat a altres nous agents. 

Indicadors d'avaluació 

1. Indicadors quantitatius d’absentisme per a primària i secundària 

• Nombre de casos per tipologia d’absentisme 

o Menys del 5% 

o Entre el 5% i el 25% 

o Més del 25% 

o Abandonament a 2n, 3r i 4t d’ESO 

o Desescolarització 

• Nombre de casos atesos 

• Nombre de casos amb PAI (Pla d’actuació individualitzat) 

• Nombre d’alumnes amb més del 75% d’absències que tornen al centre 



• Nombre de casos nous en un any 

• Nombre de casos d’absentistes amb èxit escolar 

• Nombre de casos amb intervenció de la Comissió avaluadora d’absentisme 

• Nombre de casos no resolts 

2. Indicadors qualitatius d’absentisme 

• L'evolució de la taxa i de l'índex d'absentisme i de la desescolarització 

• Les accions posades en marxa per a afavorir l'escolarització en l'etapa d'Educació Infantil, Primària i la 

seua transició a Secundària. 

• L'opinió dels participants més directes del programa (Centres educatius, Entitats socioeducatives) 

• Propostes de millora. 

 


