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factors etiològics que expliquen, o que almenys ens en donen
una aproximació, els motius de l'absentisme quan aquest es
considera problemàtic.

En aquest sentit, cal tenir en compte els diferents agents
que intervenen en els processos educatius (l'alumne, la famí-
lia, l'escola, l'entorn més enllà de l'escola, la cultura, etc.),
com també les variables que es preveuen en cadascun (edat,
característiques personals, expectatives, formes d'organització
escolar, etc.).

A això, s'hi ha d'afegir els diferents àmbits de coneixement i
observació des dels quals s'analitzen els motius de l'absentisme,
que posen el focus d'atenció en uns aspectes o en uns altres, com
poden ser els factors psicològics, centrats en l'individu i en les ex-
plicacions vinculades a les expectatives, les atribucions, etc.; els
pedagògics, centrats en els aspectes didàctics i organitzatius
dels centres; els sociològics, més centrats en les explicacions ba-
sades en els canvis socials, etc., o fins i tot els antropològics, que
fan més referència als aspectes culturals, ètnics, etc. 

La complexitat de qualsevol explicació
ens ha de portar necessàriament a entendre
que l'absentisme és com una figura poliè-
drica amb moltes cares i que, en funció de
la casuística, tindran més pes unes variables
o unes altres, per tant, trobarem millors ex-
plicacions en uns àmbits del coneixement o
en uns altres.

Partint d'aquest marc conceptual que
planteja un enfocament multifactorial i
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Si bé la presència de l'alumnat al centre docent no garanteix
que hi hagi un bon procés d'ensenyament-aprenentatge, és
obvi que l'absència total, o una presència irregular, impedeix
que tinguin lloc certs aprenentatges que avui en dia la nostra
societat encarrega gairebé exclusivament a l'àmbit de les insti-
tucions educatives.

A més a més, s'han de tenir en compte
els importants canvis que s'estan donant
en la nostra societat, com ara la incorpora-
ció de la dona al món del treball i les difi-
cultats de la conciliació de la vida familiar
i laboral, que fan que adquireixi encara
més rellevància el paper educatiu i socia-
litzador de l'escola.

Dit això i com a introducció, cal plan-
tejar-nos quins són o quins poden ser els

La complexitat de qualsevol explica-
ció ens ha de portar necessàriament
a entendre que l'absentisme és com
una figura polièdrica amb moltes
cares i que, en funció de la casuís-
tica, tindran més pes unes variables
o unes altres, per tant, trobarem mi-
llors explicacions en uns àmbits del
coneixement o en uns altres
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lar, la participació dels alumnes en activitats extraescolars o
l'orientació acadèmica i professional tenen aquesta incidència.

Així, la presentació que farem del pla recull, en primer
lloc, una breu descripció dels trets més bàsics del que definim
pròpiament com a Pla d'Absentisme. Seguidament, farem
menció d'algunes línies d'actuació que es despleguen des del
PEE i que considerem que inclouen aspectes bàsics d'alguns
factors que hi ha a l'etiologia de l'absentime.

Pla Local d'Absentisme 

Acord institucional
El Pla Local per a la Prevenció de l'Absentisme Escolar

neix d'un acord institucional entre l'Ajuntament del Prat i el
Departament d'Educació de la Generalitat, a través dels seus
Serveis Territorials del Baix Llobregat.

Pren forma a partir de l'aprovació, en una Junta de Govern
Local, del Pla Local de Prevenció de l'Absentisme, l'any 2001.

Registre de dades 
Un aspecte cabdal del tractament de l'absentisme és el

registre que se'n fa. El nostre pla d'absentisme hi ha donat una
gran rellevància, ja que és el que ens permet tenir una visió
clara de la incidència que té en la casuística de cada centre,
però també a tota la ciutat. 

Des del Pla Local es va dissenyar una aplicació informà-
tica pròpia que s'utilitza a tota la ciutat i que permet, d'una

multidisciplinari en la comprensió i l'abordatge
de l'absentisme escolar, presentarem una
breu descripció del tractament que es fa de
l'absentisme al Prat de Llobregat.

Cal explicar que, tot i que es tracta d'un
pla que es porta a terme dins l'àmbit de la ciu-
tat del Prat de Llobregat, la seva màxima ex-
pressió es troba al barri de Sant Cosme i en els
centres educatius que hi ha.

L'abordatge de l'absentisme es desplega bàsicament a
partir d'un pla estratègic de ciutat, el Pla Educatiu d'Entorn
(PEE), i del Pla Local de Prevenció de l'Absentisme Escolar que
hi ha sota el seu paraigua. 

Tot i que s'ha de dir que a la ciutat es va desenvolupar
abans el Pla per a la Prevenció de l'Absentisme Escolar que el
PEE, la forma d'entendre l'absentisme que hem anat descrivint
fins ara ens ha portat a concebre el Pla d'Absentisme com un
àmbit més de treball sobre aquesta qüestió dins dels que es
despleguen en el Pla Educatiu d'Entorn.

El PEE ens ha donat un marc molt més ampli d'abast de
la prevenció de l'absentisme escolar que el que ens donava
fins ara el Pla d'Absentisme. Això és així no tan sols pels dos
grans objectius que el defineixen, l'èxit educatiu i la cohesió
social, sinó també, i sobretot, per la concreció de les línies
d'intervenció que descriu com a prioritàries, les quals perme-
ten que hi hagi una incidència molt més àmplia en alguns dels
factors que es troben en la base de l'absentisme. Actuacions
com ara l'optimització de l'escolarització, la incentivació esco-

L'abordatge de l'absen-
tisme es desplega bàsica-
ment a partir d'un pla
estratègic de ciutat, el Pla
Educatiu d'Entorn (PEE), i
del Pla Local de Prevenció
de l'Absentisme Escolar que
hi ha sota el seu paraigua



blint un objectiu comú i definint la intervenció de cada pro-
fessional a partir del consens.

En les situacions que presenten moltes dificultats, en el
sentit que, tot i haver esgotat totes les accions acordades,
l'absentisme no es resol ni millora, la Comissió Social informa
del cas una comissió que anomenem Comissió Tècnica, que
està formada per un inspector, l'EAP i tècnics de les regidories
de Serveis Socials, Educació i Seguretat Ciutadana, i que, a
partir de les orientacions donades per les comissions socials
dels centres, posen en marxa els protocols d'actuació definits
un cop la situació supera les possibilitats d'actuació dels cen-
tres. Així, es preveu que la comissió citi les famílies, que hi
intervingui la policia local, etc.
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banda, portar el registre de l'absentisme i, de l'altra, recollir
totes les intervencions de cadascun dels agents que hi interve-
nen. Així, l'aspecte més rellevant d'aquesta aplicació és que
permet que cadascun dels agents que actuen amb l'alumne o
la seva família pugui tenir informació de la situació de cada
alumne en relació amb la seva assistència a classe i conèixer
quines han estat les actuacions que han portat a terme uns al-
tres professionals. Tot això en qualsevol moment en què es re-
quereixi la informació.

Professionals que hi participen 
i organització de la intervenció
El procés de treball s'inicia al centre, on, per mitjà de la

figura del tutor i el Tècnic d'Integració Social (TIS), en aquells
centres que en tenen, es porta a terme un treball de segui-
ment de l'alumne i de la família. Moltes vegades, la unitat de
policia local que dedica la major part del seu temps a detectar
l'absentisme, pot detectar-lo en paral·lel i desenvolupar, d'a-
questa manera, una tasca preventiva.

En el cas que aquestes accions no obtinguin cap resultat,
la situació s'exposa a la Comissió Social del centre. Aquesta
comissió està formada per representants del centre docent,
dels serveis socials municipals a través de la figura de l'educa-
dor social i dels serveis educatius, amb una representació de
l'EAP o fins i tot dels tècnics de Llengua i Cohesió Social (LIC)
o el promotor d'escolarització (en el cas del barri de Sant
Cosme). Aquesta comissió defineix com s'aborda cada cas. En
general, es fa des d'una perspectiva de treball en xarxa, esta-
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vés de la dotació de més recursos per a aquells centres on la
concentració d'aquests alumnes és considerable, afavoreixen
les possibilitats de treball amb la diversitat a l'aula i, per tant,
una adequació més gran dels processos d'ensenyament-apre-
nentatage a la realitat de cada alumne.

Incentivació escolar
Aquesta línia d'intervenció està enfocada bàsicament a

treballar amb l'alumnat que, per circumstàncies de tipus so-
cioeconòmic o familiar, requereix un suport que li permeti as-
solir èxits acadèmics i/o expectatives positives envers les seves
possibilitats d'aprendre, la sensació d'autoeficàcia, l'atribució
interna i estable de l'assoliment de l'èxit, una millor autoes-
tima acadèmica i, com a resultat de tot això, una motivació
intrínseca cap a l'aprenentatge.

Participació de l'alumnat en activitats extraescolars,
de lleure, esportives o culturals
Aquesta línia d'intervenció està enfocada a reforçar i es-

timular la participació de l'alumnat que presenta més dificul-
tats d'adaptació a l'entorn i en les seves relacions amb els
iguals, en activitats extraescolars, de lleure, esportives, cultu-
rals, etc. 

En aquest sentit, en el PEE disposem de la figura d'una
dinamitzadora juvenil que treballa per motivar els alumnes i
les alumnes proposats per les comissions socials dels centres a
participar en aquest tipus d'activitat, fent alhora de nexe entre
els centres i les diferents entitats.

Si, malgrat això, no es produeixen millores, i en situacions
d'absentisme molt greus que s'expliquen per serioses negligèn-
cies de la família, el cas es planteja a la Comissió Local de Pre-
venció de l'Absentisme Escolar, composta per la Inspecció, la
Direcció de Zona, la Coordinació dels Serveis Educatius i caps
de secció i tècnics de les regidories de Serveis Socials, Educació
i Seguretat Ciutadana, que estudia cada cas per decidir si es
requereix la intervenció de la DGAIA o de la Fiscalia, segons el
que es consideri oportú.

De forma paral·lela a tot aquest procés, en l'aplicació in-
formàtica, es porta un registre detallat tant de les freqüències
d'absentisme de l'alumne, com de totes les intervencions del
conjunt dels agents que hi han intervingut. Així, es té tota la
documentació relativa a cada cas treballada a partir de les
mateixes dades per a tothom.

Pla Educatiu d'Entorn 

Pel que fa al Pla Educatiu d'Entorn, en voldríem destacar
tres línies d'intervenció que, al nostre entendre, ajuden en
gran manera a prevenir l'absentisme.

Optimització i equilibri de l'escolarització
En aquest sentit, evidentment, els esforços de la Comissió

d'Escolarització per facilitar l'equitat i la igualtat d'oportuni-
tats entre l'alumnat, ja sigui a través de la distribució equilibrada
dels alumnes que presenten necessitats educatives o bé a tra-
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de disposar de la participació de la major part dels agents im-
plicats en la transició entre escola i treball, tenim una potent
aplicació informàtica, facilitada per la Diputació de Barcelona
i que ens ajuda en gran manera a realitzar aquesta tasca.

Finalment, i per acabar, l'experiència que, després d'uns
quants anys de treball en la prevenció i el tractament de l'ab-
sentisme, n'hem extret és que si bé les mesures focalitzades a
tractar-lo directament (a través de protocols, registres i sobretot
del treball en xarxa dels agents implicats) són molt importants i
se n'obtenen resultats, és del tot necessari acompanyar aquesta
tasca d'un treball preventiu, més centrat en els aspectes que en
molts casos són a la base del problema. En aquest sentit, els PEE
ens ofereixen una oportunitat important de de senvolupar ac-
cions més indirectes i connectar-les per mitjà del treball en
xarxa amb la tasca directament vinculada a tractar l'absentisme.

HEM PARLAT DE:
. Absentisme escolar.
. Plans educatius d'entorn.
. Programes municipals.
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Entre els objectius de treball que
s'hi plantegen, té una gran rellevàn-
cia el fet que hi hagi coherència i
continuïtat entre els processos educa-
tius que es porten a terme a l'escola i
l'acció docent d'aquestes entitats, així

com, en molts casos, el reforç de la vinculació de l'alumne amb
el centre a partir de la seva participació en les activitats ex-
traescolars.

Orientació acadèmica i professional 
Aquest projecte està orientat al segon cicle d'ESO i té un

objectiu doble.
. L'un se centra en els alumnes que presenten importants ni-

vells d'absentisme o que pràcticament abandonen els estudis
obligatoris abans dels setze anys. Es tracta de repescar-los a
través d'una tasca de seguiment i amb la proposta, coordi-
nada amb els centres, que participin en un tastet d'oficis.

. L'altre objectiu és donar suport i orientació a l'alumnat de
setze anys que fracassa acadèmicament i que no té un itine-
rari de formació i/o d'inserció laboral clar, o que, en complir
els setze anys, abandona els estudis.

En aquest sentit, s'ha generat una xarxa de professionals i
d'organismes que, a través de la coordinació i el treball col·lec-
tiu, tracta d'establir una mena de circuit tancat, de manera
que tots els nois i noies que es troben en aquesta situació pu-
guin rebre orientació i seguiment professional. Per això, a més

S'ha generat una xarxa de profes-
sionals i d'organismes que, a través
de la coordinació i el treball col·lec-
tiu, tracta d'establir una mena de
circuit tancat, de manera que tots
els nois i noies que es troben en
aquesta situació puguin rebre orien-
tació i seguiment professional


