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1.  INTRODUCCIÓ 

 

La constatació que l'Absentisme Escolar és un problema educatiu que de no 

solucionar-se a temps pot acabar convertint-se en un greu conflicte d'índole 

social, ha portat a l'Administració  a plantejar-se la necessitat d'adoptar mesures 

que eviten  aquestes conseqüències, en cas de produir-se. Unes mesures que 

no es limiten sols  al camp educatiu, sinó que involucren també a altres esferes 

de l'acció pública, i sense la implicació de la qual resulta difícil intentar abordar 

la problemàtica de l'absentisme escolar, en l'origen del qual sol haver-hi múltiples 

facetes i dimensions (socials, educatives…)   

Aquestes mesures s'engloben habitualment dins dels “Programes d'Absentisme 

Escolar”, denominació genèrica que engloben al conjunt d'actuacions de tota 

mena iniciades per les diferents Administracions Públiques amb competències 

en la matèria amb l'objectiu principal d'eradicar o, quant menys, pal·liar el 

problema d'assistència irregular a les classes.   

L'Absentisme Escolar no és un fenomen d'ara, per això i des de la dècada dels 

80, s'ha treballat el tema de l'absentisme escolar d'una manera més o menys 

organitzada , però no ha estat definit de manera unívoca i les Institucions 

educatives i/o socials  que intervenien en aquest àmbit disposaven de  poques 

referències compartides, que permeteren determinar quan podíem parlar d'un 

problema d'absentisme per a un alumne donat o un grup  o classe i actuar en 

conseqüència. 

De manera que durant molt de temps, les tals referències depenien  del sentit 

comú dels professionals, els pares o els propis alumnes, la qual cosa  implicava 

subjectivitat i,  conflictes tant en el diagnòstic com en la presa de decisions.   

Per això,   la necessitat d'avançar cap a una definició de l'Absentisme escolar i 

elaborar un primer Pla de Prevenció i Intervenció de l'Absentisme escolar als 

municipis adherits al programa de serveis socials de la Mancomunitat de la 

Ribera Alta amb els següents objectius: 

• Definir l'absentisme, partir d'una base comuna i objectiva. 

• Implicar a totes les institucions educatives i socials en la prevenció i tractament 

d'un problema amb múltiples facetes. 

• Realitzar una campanya divulgativa a la ciutadania, que se centrara en 

ressenyar el  dret dels menors a una educació i l'obligació dels pares i/o tutors a  

donar-li-la.   

• Establir un protocol d'actuació consensuat per part de tots els agents soci-

educatius 
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2. FONAMENTACIÓ LEGAL 

El dret a l'educació es troba reconegut per l'Ordre  Jurídic Espanyol com un dels 

drets fonamentals de la persona i  ha d'analitzar-se basant-se en diferents 

normes de caràcter internacional, nacional, autonòmic i local: 

• D'ÀMBIT INTERNACIONAL. 

− La Declaració Universal dels Drets Humans de 10 de desembre de 1948, 

article 10.   

− La Convenció de 20 de novembre de 1989 sobre els drets del xiquet/a 

adoptada per l'Assemblea General dels Nacions Unides, ratificada per 

Espanya el  30 de novembre de 1990, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” 

número 313, de 31 de desembre de 1990; que va entrar en vigor a Espanya el 

dia 5 de gener de 1991, i que en l'articule 28 assenyala  que els Estats  

reconeixen el dret de els/as xiquets/as  a l'educació i, en particular, han d'adoptar 

mesures per a fomentar l'assistència regular a les escoles i reduir les taxes 

d'abandó escolar. . 

− El Parlament Europeu, en la seua Resolució A 3-0172/92, aprova la Carta 

Europea dels Drets dels  menors. En aquesta Carta es recull el dret a 

l'educació com un dret fonamental de la infància. 

• D'ÀMBIT NACIONAL 

− La Constitució Espanyola de 1978 estableix en l'article 27 (apartat 1 i 4) el  

dret a l'educació i el caràcter obligatori i gratuït de l'educació bàsica. 

− En la Carta Europea dels Drets de els/les xiquets/es A3-0172/92, la 

Constitució espanyola assenyala en l'article 39.4 que els/les xiquets/es han de 

gaudir de la protecció prevista en els acords internacionals que vetlen pels seus 

drets. 

 − El Codi Penal. Llei orgànica 15/2003 de 25 de novembre. Article 75, se 

sanciona a qui deixa de complir els deures legals d'assistència inherents a la 

pàtria potestat, tutela , guarda o acolliment familiar, que inclou la legislació civil 

no solament els d'alimentació, vestit, habitació i assistència mèdica, sinó també  

els d'educació i instrucció del menor. 

 − Llei orgànica 1/96, de 15 de Gener, de Protecció Jurídica del Menor, Titul 

II, Capitul Primer. En defensa de l'escolarització obligatòria, l'article 13.2 

estableix l'obligació  de qualsevol persona o autoritat que tinga coneixement  que 

un menor no assisteix al centre escolar de forma habitual i sense  justificació, 

durant el període obligatori, ha de fer-se saber a les autoritats públiques  

competents, que adoptaren les mesures necessàries per a la seua 

escolarització. 
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En l'articule 18.2.g) de la llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del 

sistema de protecció a la infància ,se contempla com a situació de 

desemparament;La absència d'escolarització o falta d'assistència reiterada 

i no justificada adequadament al centre educatiu i la permissivitat 

continuada o la inducció a l'absentisme escolar durant les etapes 

d'escolarització obligatòria." 

 − Llei orgànica 8/1985, de  de juliol, Reguladora del Dret  a l'Educació 

(*LODE). Article 1.1: “Tots els espanyols tenen el dret a una educació bàsica que 

els  permeta desenvolupar la seua pròpia personalitat i la realització d'una 

activitat útil a la societat. Aquesta educació serà obligatòria i gratuïta en el nivell 

d'educació general bàsica…” 

− La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), ja en el Preàmbul diu: 

“Després d'haver aconseguit que tots els joves hagen estat escolaritzats fins als 

setze anys d'edat, l'objectiu consisteix ara a millorar els resultats generals i reduir 

les  taxes de finalització de l'educació bàsica sense titulació i l'abandó primerenc 

dels estudis. Es  tracta d'aconseguir que tots els ciutadans aconseguisquen el 

màxim desenvolupament possible de totes les seues capacitats, individuals i 

socials, intel·lectuals, culturals i emocionals,  és per això que necessiten rebre 

una educació qualificada adaptada a les seues necessitats. Al mateix temps, s'ha 

de garantir una igualtat efectiva d'oportunitats, prestant els  suports necessaris, 

tant a l'alumnat que el requerisca com  als centres en què estan escolaritzats. 

L'article 4 estableix que l'ensenyament bàsic és obligatòria i gratuïta per a totes 

les persones. Comprén 10 anys d'escolarització i és desenvolupa de forma, 

regular entre els sis i setze anys d'edat. No obstant això,  els alumnes tindran 

dret a romandre en règim ordinari cursant l'ensenyament bàsic fins als díhuit anys 

d'edat, complint els anys abans que finalitze el curs. En referència a la 

Cooperació entre Administracions, l'Article  8 estableix que els Administracions 

educatives i les Corporacions Locals coordinaren les seues actuacions, 

cadascuna en l'àmbit de les seues competències, pera aconseguir una major 

eficàcia dels recursos destinats a l'educació  i contribuir a obtindre els objectius 

establits en aquesta llei. 

• D’ÀMBIT  AUTONÒMIC 

− En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 12/2008, de 3 de juliol del 2008, 

de La Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la 

Comunitat Valenciana, recull en el títol II La carta dels Drets del Menors en la 

Comunitat Valenciana, especificat en el seu Capítol III el “dret a l'educació i a 

l'atenció  educativa, recollits en els diferents articles que componen aquest 

capítol, entre altres: “la no escolarització, absentisme i l'abandó escolar”; i  

“l'haver dels pares i representants legals”.  La mateixa llei, recull en l'article 82 

els deures dels menors, en l'apartat a) s'especifica  l'haver de “estudiar, durant 

l'ensenyament obligatori, per a contribuir així a la seua formació i al ple 
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desenvolupament de  la seua personalitat, estant obligats a assistir al centre 

escolar i respectar les normes de convivència”. 

El capítol VII del títol II  de dita llei dedica al dret a l'educació i indica que la 

Generalitat ha de garantir a totes les xiquetes, els xiquets i adolescents de 

la Comunitat Valenciana, amb igualtat d'oportunitats, l'exercici ple del dret 

a l'educació, que comprén l'accés efectiu, la permanència i la promoció en 

un sistema educatiu equitatiu i inclusiu en tots els nivells." 

 

• D'ÀMBIT  LOCAL 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, la qual en 

l'article 25.2.n) estableix que el municipi participarà en la vigilància de l'emplene 

de l'escolaritat obligatòria, i l'article 4.1.f), que li reconeix potestat sancionadora. 

 

3.  POBLACIÓ DESTINATÀRIA I INSTITUCIONS IMPLICADES 

 

3.1-Població destinatària: 

• Alumnat de centres educatius,  de 6 a 16 anys. 

• Nivell preventiu:  Educació Infantil, de 0 a 6 anys. 

 

 3.2- Institucions implicades: 

• Àrea d´Educació: Gabinet Psicotècnic Municipal, Centres Escolars 

(representant primària i secundària), inspecció Educativa,... 

• Àrea de Serveis Socials 

• Àrea de Justícia: Fiscalia i Cossos i Forces de Seguretat. 

 

4. DEFINICIÓ DE L'ABSENTISME  I FINALITAT 

Quan es decideix donar solució a un problema el primer és especificar aquest 

problema. L'objectiu principal del Programa és establir una actuació 

interdisciplinària que garantisca el dret a l'educació, el desenvolupament 

personal del menor i una adequada adaptació social, procurant reduir les taxes 

d'absentisme mitjançant un conjunt de mesures. 

Si considerem una definició podríem partir d'aquesta: 

“La falta d'assistència no justificada, ocasional, freqüent o total d’un alumne o 

alumna al centre educatiu que curse les etapes d'Educació Primària, Educació 

Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, siga per voluntat pròpia 
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o de la família o representants legals». Aquesta no assistència es pot deure, 

principalment, a tres factors: 

 1. Perquè el xiquet, xiqueta o adolescent està desescolaritzat i, per tant, ni 

s'incorpora ni participa en l'escola. 

 2. Per un abandó prematur i, com a conseqüència d'això, sense haver obtingut 

una titulació mínima. 

 3. Per faltes  d'assistència  justificades o no justificades en determinats 

períodes, que acaben, afectant en primer lloc a la seua evolució acadèmica i  

desenvolupament social- personal. 

Així doncs es fa necessari distingir entre: 

 • L' Absentisme: és l'absència esporàdica, freqüent o total, no justificada, d'un 

menor prèviament matriculat i en edat escolar obligatòria. 

 • La Desescolarització es dóna quan el xiquet, xiqueta o adolescent no ha sigut 

escolaritzat atenent diverses causes entre les quals podem trobar amb  persones 

que vénen d'un altre país, temporers, famílies amb freqüents canvis de domicili i 

alumnat que en el canvi de primària a secundària abandonen els estudis  perquè 

els pares o tutors no valoren al sistema educatiu,... 

En el nostre cas, partint de la definició que adoptem en el nostre model, actuarem 

distingint dos moments educatius: 

A) Edat d'escolarització obligatòria: 

-  Absentisme lleu: quan un alumne o alumna presenta entre un 15% i un 25% 

de faltes no justificades, mensualment. Aquesta situació determinarà l’inici del 

procediment d’intervenció sobre la situació d’absentisme al centre educatiu. 

- Absentisme greu: entre un 25% i un 50% de faltes no justificades, mensualment. 

-  Absentisme crònic: a partir d’un 50% de faltes no justificades. 

 

 B) Educació Infantil: 

-Amb caràcter preventiu: s'actua amb la carta informativa a tot l'alumnat de nova 

incorporació al sistema educatiu, en la qual se li recorda la importància d'acudir 

a classe de manera sistemàtica. Afavorint l'escolarització en el primer cicle 

d'educació infantil, és a dir 0 a 3 anys. 
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 5. OBJECTIUS 

• Fer partícips als Centres Escolars de la importància de la interrelació 

família-escola, tant per a la prevenció com tractament de la realitat de 

l'alumnat absentista. 

• Establir un protocol per a la prevenció i la intervenció en casos 

d’absentisme escolar, que sistematitze i coordine les actuacions de tots 

els agents implicats. 

• Detectar i assegurar intervencions en els estadis més primerencs, que 

eviten la cronificació de l’absentisme escolar. 

• Obtindre informació actualitzada i fiable que permeta reconéixer les 

situacions d’absentisme escolar i identificar les circumstàncies que el 

provoquen i el mantenen. 

• Afavorir la reincorporació al sistema i el seguiment de l’alumnat absentista 

i reduir-ne l’abandonament escolar. 

 
6. METODOLOGIA 
 
La forma de dur a terme les nostres intervencions reflecteix clarament les idees, 
bases i fonaments de la filosofia del nostre Pla de Prevenció, Detecció i 
Tractament de l'Absentisme Escolar. 
 
En concret proposem una forma de treballar basada en una: 
 
- Intervenció educativa i terapèutica: 
 
En el sentit més ampli, el nostre objectiu anirà encaminat a la 
formació, assessorament tant de les famílies, com els professionals 
implicats en el desenvolupament d'aquest programa. Es pretén potenciar un 
canvi d'actituds cap a la realitat escolar, per a açò en ocasions caldrà dotar-los 
d'estratègies per a organitzar-se, aprendre a resoldre conflictes,solucionar 
problemes. Des de la perspectiva de l'escola és necessari també acostar als 
professionals docents a les diverses problemàtiques familiars i orientar-los sobre 
com actuar davant elles. 
 
- Intervenció preventiva: 
 
Tant de l'absentisme en si mateix, (d'ací la importància de 
portar una intervenció en les etapes educatives més primerenques) com la 
prevenció de les conseqüències i conductes resultants de l'abandó prematur de 
l'escolarització. 
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-.Intervenció global i sistemàtica: 
 
Les nostres actuacions tendiran a l'anàlisi de la situació de l'absentisme,tenint en 
compte tots els elements implicats: alumne/a, família, centre escolar... Les 
causes seran estudiades com un “tot”, com un sistema. 
L'establir uns protocols clars d'actuació de cadascun dels 
Serveis i Institucions implicades, és a dir, sistematitzar les nostres 
actuacions afavorirà una major optimització dels recursos, temps i 
professionals implicats en el Programa, i per tant redundarà en un major índex 
d'èxit. 
 
 
-.Intervenció coordinada i interdisciplinària: 

 

Si partim dels múltiples factors que intervenen en l'absentisme escolar, és 

evident la necessitat d'organitzar qualsevol intervenció des de la implicació i 

treball conjunt de diferents Institucions Municipals, amb la finalitat de poder donar 

una resposta adequada a la multiplicitat del problema. Ja que el problema és 

variable i divers en les seues causes i desenvolupament, es fa imprescindible el 

treball de diferents professionals:treballadors socials, educadors socials, 

professors, psicòlegs... 

 
 

-. Intervenció adaptable i tolerant: 
 
Hem d'adaptar la nostra intervenció a les característiques,ritmes i idiosincràsia 
de les unitats familiars destinatàries del programa. D'altra banda no hem d'oblidar 
la tolerància i respecte cap a les característiques d´altres ètnies (no podem 
oblidar la influència que el fenomen de la immigració tindrà i està tenint en totes 
les nostres organitzacions socials...), adaptant-nos a les seues peculiaritats, 
ritmes... no per açò abandonant el nostre punt bàsic fonamental: l'assistència a 
classe de forma regular. 
 
-. Intervenció oberta a la participació: 
 
El nostre Pla de treball, partint des de l'àmbit comunitari per definició, està 
totalment oberta a la participació, tant dels usuaris del programa (la qual cosa 
sempre seria la resposta ideal i per tant reflex de la solució del problema), com 
de les associacions veïnals, culturals... aquesta filosofia sorgeix també tant la 
intervenció conjunta des de diferents Serveis Municipals,   en la que és 
imprescindible dur a terme un seguiment de tots els casos, per a confirmar i 
consolidar els canvis, amb l'objectiu d'arribar a l'absentisme cero. 
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7.CIRCUIT D’INTERVENCIÓ 
   
 
 
A)  El Centre escolar du a terme les primeres intervencions: 
 
 -De tipus informatiu i preventiu: Informant als pares de la forma de   
 justificar les absències i què es considera justificable. 
 -Sol·licitar a les famílies les raons de les primeres absències. 
 -Després de les primeres intervencions, si el cas reincideix o no se 
 soluciona és  derivat al Programa Municipal d’ Absentisme . 
 

B) Actuació de les educadores socials de Serveis Socials: 
 

 - Anàlisi i valoració del cas: situació personal del xiquet/a i adolescent, 
 de les circumstàncies sociofamiliars i del  seu entorn immediat. 
 
 -Diagnostic social: determinar si existeix problemàtica sociofamiliar que   
 determine una situació de risc per al xiquet/a. 
 
 -Coordinació amb l´equip directiu/docents dels casos d'absentisme per a 
  establir actuacions conjuntes. 
 
 -Elaboració d'informes tècnics a Fiscalia, Direcció Territorial i Jutjats 
 
 -Realitzar el seguiment dels casos 
 
 -Acudir als judicis que s'estableixen arran de les intervencions de la 
 Fiscalia de Menors.  
 
 -Determinar les estratègies necessàries de caràcter socioeducatiu 
. 
 -Campanya de sensibilització: A l'inici de cada curs es contacta amb els 
 responsables d'absentisme dels diferents Centres Escolars, per a iniciar 
 l'organització del Pla”,  
 

En els municipis on s´haja creat una Comissió d’absentisme municipal es 
realitzaran les següents tasques: 
 
  - Intercanvi d'informació 
  - Valoració i seguiment dels casos 
  - Programació d'actuacions 
  - Proposar alternativa pera la consecució dels objectius proposats. 
  - Avaluar el programa d'absentisme i conèixer la situació de   
 l'absentisme al    municipi. 
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C) Derivació a Fiscalia 
 
Malgrat que la nostra línia de treball, com ha quedat esbossada, planteja el 
problema de l'absentisme escolar com un problema de caràcter eminentment 
educatiu i social, no hem d'oblidar que el que està en joc és la garantia d'un dret 
fonamental,constitucionalment establit: «El dret a l'educació». 
Perquè afecta a l´esfera jurídica d'un col·lectiu molt particular com són els i les 
menors, la protecció dels quals està contemplada en l'ordenament jurídic,tant a 
nivell autonòmic com nacional. 
 
Malgrat haver utilitzat tots els recursos socials, educatius, policials... l'absentisme 
es manté, havent-se cronificat, de manera que cap de les actuacions realitzades 
ha aconseguit l'objectiu terapèutic de canviar les actituds de la família, ni 
l'objectiu prioritari d'aquest Pla de reincorporar al xiquet/a i /o adolescent al centre 
educatiu. La intervenció judicial davant l'absentisme escolar se sustenta en 
l'article 158 del Codi Civil. 
 
La documentació que serà remesa a Fiscalia de Menors amb la finalitat 
d'informar de tot el procés dut a terme amb la família i el xiquet/a serà el següent: 
 

• Part de faltes emés oficialment pel Centre Docent en el qual l'alumne/a 
està matriculat. 

• Full de notificació de possible situació de desprotecció des de l´àmbit 
educatiu. 

• Informe Social del xiquet/a i la seua família realitzat pels Serveis Socials. 
• Documentació acreditativa de les actuacions realitzades, si es el cas, per 

la Policia Local  quan els mateixos intervinguen en el programa, 
especificant els contactes mantinguts amb la família del menor i resultat 
d'aquestes. 

 
 
 

8.-ITINERARIS D´ACTUACIÓ 

  

 8.1- Itinerari ordinari:    

La primera intervenció es du a terme  per part del tutor/a  quan detecte un  15% 

de faltes d'hores lectives al llarg d'un mes. 

Davant una absència intentarà esbrinar la causa-circumstància que farà constar 

en l'apartat D del full de notificació de possible situació de desprotecció des de 

l’àmbit educatiu i els resultats obtinguts de la gestions realitzades pel Centre. 

El/la tutor/a ha d'intervindre sempre en primera instància (ANNEX 1-2), sobretot 

en aquells casos que en el curs anterior ja comptava amb un expedient 

d'absentisme escolar i en aquells casos que existisquen antecedents familiars. 

Si l'equip directiu considera que el cas ha de derivar-se al programa 

d'Absentisme, haurà d'emplenar la següent documentació.    
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1) Full de notificació d’una possible situació de desprotecció des de l´àmbit 

educatiu: (ANNEX 4) 

 A) Dades de identificació del  xiquet/a o adolescent 

 B) Dades del centre 

 C) Indicadors de risc observats en l´alumne/a especificant la casella 

      d ´absentisme habitual i si existeixen altres indicadors 

 D) Actuacions prèvies realitzades: en aquest apartat es reflectiran las 

      actuacions prèvies realitzades pel centre (citacions ala família,  

      contactes  telefònics..) i la resposta de la família a les mateixes 

2) Fitxa de recollida de faltes : S'indicarà  exactament els dies que l'alumne ha 

faltat a classe i si està justificada o no. S'emplenarà com a mínim una periodicitat 

mensual. 

Des de l'equip de serveis socials les educadores socials registraran l´ obertura 

de l'expedient i s'iniciarà el treball amb la família  i l ´alumne/a (ANNEX 3) 

realitzant aquelles intervencions necessàries per a pal·liar l'absentisme escolar, 

bé a través d'entrevistes, visites domiciliàries i aplicant recurs sociofamiliars que 

ajuden a aconseguir l'objectiu. 

Si la família respon i l'absentisme s'acaba o hi ha una clara millora es continuarà 

realitzant un seguiment  des del Centre Escolar, tutor/a. 

Si la situació persisteix s´elaborarà informe tècnic de valoració i  proposta 

d'intervenció dirigida a la Fiscalia de Menors i si existeix Comissió d´absentisme 

al municipi  s´informarà de les actuacions realitzades.     

 

8.2- Itinerari en menors desescolaritzats 

-Detecció i abordatge d'una situació de desescolarització. 

-Detecció: A través de Policia Local , Serveis socials  o altres agents 

-Derivació a Serveis Socials Municipals, on es citarà a la família i es facilitarà la 

informació per a l'escolarització del xiquet/a en coordinació amb el centre 

educatiu. 

-Seguiment escolarització 

 

 

 

9- AVALUACIÓ 

Avaluació continuada de tot el desenvolupament del programa, amb una anàlisi 

tant qualitatiu com  quantitatiu, però sense oblidar la individualitat de cada cas. 
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S'establirà un protocol amb els canvis observats tant a nivell del nombre 

d'absències, qualitat de la resposta davant les intervencions i propostes 

establides en el Pla contra l'Absentisme Escolar. 
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10-ANNEXOS 

 

ANNEX 1 
 
CARTA DE CITACIÓ A LA FAMÍLIA DES DEL CENTRE ESCOLAR 
 
 

Estimat Sr/Sra:_______________________________ 

 

Em dirigisc a vostés com a professor/a del seu 

fill/a:____________________________________________________________ 

a este efecte de comunicar-los que no ha assistit a classe els 

dies:___________________________________________________________ 

sense que fins al moment les seues faltes hagen sigut justificades. 

 

 

A efecte de poder aclarir este assumpte, pregue a vostés acudisquen al centre 

el proper  dia ________de/d’ _____________, a les ____hores. 

 

En cas de no poder assistir els agrairia que ens ho comunicaren personal o 

telefònicament, per així poder acordar una altra cita que siga més propícia per a 

ambdós. 

 

 
Reben un amatent salutació. 
 
 
 
__________, __________de/d’_______________ de 20_____ 
 
 
 
 
Signat 
CIT 
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ANNEX 2 

 
 
CARTA DE CITACIÓ DES DE L´EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE ESCOLAR 
 
 

Estimat Sr./Sra:__________________________________________________ 

 

El passat dia ______de/d’ ________________de  20______, el professor/a 

tutor/a del seu fill/a:________________________________________________ 

es va posar en contacte amb vosté a l'afecte d'aclarir les seues faltes 

d’assistència a classe els dies següents: 

_______________________________________________________________ 

 

Atés que vosté no va acudir a la mencionada entrevista, li pregue passe per esta 

Direcció d’estudis el proper dia _______de/d’ _____________, a 

les______hores, per a justificar les dites absències. 

 

En cas de no poder assistir, li agrairia ho comunicara, personal o telefònicament, 

i així poder acordar una altra cita més propícia per a ambdós. 

 

Em veig en l’obligació de comunicar-li que, en cas de no compareixença a la 

reunió sol·licitada, sense que tinga constància de les raons de la seua no 

assistència i per tant de la justificació de les faltes del seu fill/a, el Centre està 

obligat a informar de les autoritats educatives d’este assumpte, per la qual cosa 

s’iniciaria l’expedient d'absentisme del/l’alumne/a per part de la Comissió 

Municipal de l’Absentisme Escolar. 

 

________,_______ de/d’________________ de 20______ 

 

Signat 

 

Centre/Equip directiu: 

CITACIÓ DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ A LA FAMÍLIA, 
PE 
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ANNEX 3 
 
 
CARTA DE CITACIÓ A LA FAMÍLIA DES DE SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 
 
 LA POLICIA LOCAL 
A l’atenció dels familiars de:________________________________ 

 

Adreça: C/ _______________________________, de _________ (València). 

  

 

Com a Educadora de la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar, els convoque 

a una entrevista el proper :________ de/d’ _______________de 20____ , a 

les___________ hores en l'àrea de Serveis socials de l’Ajuntament de 

___________, C/ ______________________________________________. 

 

El motiu de l’entrevista és abordar la situació d’absentisme escolar que 

presenta:________________________________________________________ 

 

Com vostés ja saben, actualment l’escolaritat és obligatòria fins als 16 anys 

d’edat i, en conseqüència, és el seu deure escolaritzar el seu fill/a, així com 

garantir la seua assistència a classe. 

 

La no-assistència a classe constitueix un greu dany a l'educació del seu fill/a, i 

fins i tot podria constituir un possible delicte. Per això, i atés que no volem prendre 

cap decisió al respecte d’això sense prèviament parlar amb la família, és 

imprescindible que acudisquen a la cita. 

 

Si no poden acudir poden avisar per telèfon per a concertar una altra cita. 

 

Tel. …….. 

___________, _____de/d’ ___________________de 20____ 

 

 

 L´Educadora de la Comissió d´absentisme escolar 
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ANNEX 4- FULL DE NOTIFICACIÓ 

 
 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp 

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

