
TÍTOL DEL PROJECTE 

Programa Despertador del Plan Municipal de Absentismo Escolar 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

Ajuntament de Silla. Regidoria de Educació 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Se trata de prestar servicio de monitor despertador que accede a los domicilios de los menores 

detectados como absentistas sobre todo de secundaria y algunos casos graves en primaria 

TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

Se traslada la información recogida a los centros y sobre todo se plantea motivar a este alumnado 

absentista 

OBSERVACIONS 

Desde el año 2000 se trabaja dentro de los IES los programas de Educación Compensartoria en 

forma de aulas taller con la aportación del ayuntamiento en cuanto a maestros de talller y materiales 

necesarios dentro del proyecto educativo del centro lo actualmente se denomina Aula Compartida. y 

que despues de la `pandemia se rechaza y se inicia un nuevo proceso incierto donde se nos pide 

intervenir desde el exterior a través del Centro de Día para Menores de Inserción Sociolaboral. 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Urbà 

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

Centres d' Educació Secundària: IES Enric Valor. IES M Sanchis Guarner, Col·legi Sagrada Família y 

resta de centres d' infantil y primària: CAES Luis Vives, CEIP El Patí, CEIP Reis Catòlics, CEIP San 

Roc, CEIP V Desemparats. Ajuntament de Silla. Àrees de Serveis Socials i Educació. I l' entitat 

privada sense ànim de lucre " Fundaciò Ebro Foods" que subvenciona la adquisió de materials dels 

tallers, així com el propis mestres de taller des de l'any 2015. 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Prevenció 



Es tracta de ofertar el servei despertador en quant a l'acompayament als alumnes dels pares en 

dificultats per atendre els seus fills, tant per motius socials, educatius, de treball etc. 

Igualment dins dels centres l'atenció es deu de enfocar en l'alumne desmotivat per els continguts 

teòrics y la carrega acadèmica, pel que es possible ofertar dins dels centres uns continguts més 

manupulatius teòrico-pràctics que motive l'assistencia a classe, sobre tot als centres de secundaria. 

Aula Compartida. 

Agents implicats 

Monitor Despertador 

Detecció 

Els centres deuen de intervindre en els casos detectats d'absentisme, fent tot el possible per contactar 

en les famílies abans de notificar a serveis socials, amb cridaes telefóniques diaries dels alumnes que 

han faltat a classe. 

Intervenció 

El servei despertador fa l'acompayament que siga necessari dels alumnes detectats com absentistes i 

en l'entrevista en les famílies els oferta, en horari extraescolar, el Centre de Día d'Inserció Socio 

laboral dels alumnes de secundaria i de recolçament educatiu i convivencial als de primaria i beques 

de les Escoles Esportives Munipals per els menors de edat que no els poden sufragar o en una 

necessitat educatiu. 

Reparació 

En el curs 2010-2011 es creen les comissiones municipals d' absentisme escolar que diluix la 

responsabilidad dels centres i dels propis servicios sociales municipales en quant a dur a terme la 

denúncia a fiscalía de menores dels casos greus d'absentisme injustificat i que no s' ha solucionat 

amb l' intervenció directa en el entorn el municipi. 

Així aumenten el nombre de casos greus detectats i denunciats ja que poden arrivar a imputar 

judicialment als padres infractors per abandonament dels fills, el que suposa inicialment una sanció 

econòmica administrativa elevada arrivant a ser penal si persistix l' absentisme, amb un posible 

empresonament dels padres o tutors. 

Avaluació 

Cada aany elaborem una estadística de casos atesos que va des de el curso 2002-2003 al curso 

2019-2020 amb una mitja de 30 casos cada curso escolar, dels quuals són denuciats a fiscalia de 

menors dos casos per any, després d' intervindre amb mesures de prevenció i educatives de recursos 

propis de les regidories de Serveis Socials y Educació amb el recolçament en l' intervenció de las 

Àreas de Esports (EEM) , Joventut (Espai Jove) y resta d' Àrees de l' Ajuntament de Silla. 

 


