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PUNT 2.5.-  Proposta d’acord. Pla de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme 
escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta: ajust a la normativa actual 

 

Ateses les següents consideracions: 

  

1. Amb data 26 de novembre de 2018 el Ple de la Mancomunitat va aprovar el Protocol 
d'actuació de prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta.  

 
2. Per l’equip d’educadors/es social de la Mancomunitat s’ha donat compte de la necessitat 
de adaptar i ajustar este protocol després de fer-lo servir els darrers anys i avaluar la seua 
utilitat i practicitat.  
 
3.A mes a mes, cal adaptar el protocol a la legislació en vigor actualment: 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) i Llei  26/2018, de 21 de desembre , de drets i garanties de la infancia i 
l’adolescència. 

  
4. Consta a l’expedient informe sobre les modificacions realitzades i esborrany del protocol 
d’actuació adaptat i actualitzat al nou marc legal. Les modificacions han estat en relació a: 
 

- La població a la qual es destina el Pla, que ha sigut reagrupada en àrees educatives, 
socials i forces de seguretat. 

- La definició d’absentisme que s’ha calificat segons gravetat en: Lleu: 15% - 25% 
faltes,Greu: 25%-20% faltes, Crònic: més de 50% faltes 

- S’especifiquen les intervencions que han de fer cada área (educativa, social i forces 
de seguretat) 

- S’afegixen annexes al protocol  
 
  
5. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Participar en la 
vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria 
 
 
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern/Comissió Informativa l’aprovació dels 
següents acords: 
 

PRIMER.- Aprovar la actualització del Protocol de prevenció, detecció i tractament de 
l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta 2021.  

 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol 
aprovat.  
 

SEGON.- Donar publicitat del Protocol de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme 
escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta pels mitjans oportuns. 



 


