
Tots els documents que continguen informació de menors i entrevistes a famílies són informació interna i confidencial

      

FASE II. INTERVENCIÓ

FASE II PROCEDIMENT  D’INTERVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

INCORPORACIÓ AL CENTRE

1. IDENTIFICAR i VERIFICAR la situació

Tutor/a  /   Equip educatiu

NO

Es verifica una situació d’absentisme de qualsevol tipologia? 

SÍ

5,1 ANALITZAR I ENVIAR l’informe mensual  
d’absentisme
 del centre
 

ÍTACA 

Annex I. Control d’assistència del grup. 

 3. CITAR la família / representants legals i
     ACORDAR el Compromís Família-Tutor/a

 

Convoca: Direcció d’estudis
Participen: 
● Tutor/a
● Família / representants legals
● L’alumne/a, si escau

2..2

2..1

S'ha resolt la situació d'absentisme?

4. INCORPORACIÓ de l’alumne/a al centre educatiu
     i SEGUIMENT dels compromisos. 

3

Felicitació a la família i a 
l'alumne/a i seguiment
del procés. Document 3

      
    

Professorat d’orientació educativa i/o tècnic/a responsable de 
l'absentisme en l'administració local, si escau

CONTACTAR amb la família personalment o
         telefònicament, setmanalment

ENREGISTRAR les comunicacions al 
         Registre de comunicacions .Document 1

ORIENTACIONS PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ DE SITUACIONS D'ABSENTISME ESCOLAR EN ELS CENTRES 

EDUCATIUS 

1. VERIFICAR I DEFINIR  la situació d’absentisme o 
desconnexió de l’alumne/a. 

1..
1..1

Modul d'assistència

2 ANALITZAR les causes de l’absentisme i 
RECOLLIR informació. Annex 1 de la Guia*

2.3

ENTREVISTAR a  l’alumne/a

Actuacions del Pla d’acció tutorial

Persisteix una  situació d’absentisme greu, crònic 

5.1.15.1 ANALITZAR l’informe de les situacions d’absentisme del 
centre

Annex III.  Informe de centre de 
les situacions d’absentisme 
catalogat

AL Consell Escolar Municipal (CEM)

5.1.2

2

 Citació a la família.  3.1

SÍ

La família i alumne/a assisteixen a la reunió?

NO

 Compromís família – tutor/a. Document 2 
 3.2

3.2.1 Entrevista amb la família / representats 
legals. Si cal, entrevista amb l’alumne/a 

Compromisos entre el centre, 
la família / representants legals, l’alume/a 
i l’entorn

SÍ

Tots accepten els compromisos?

NO

4

A la direcció d’estudis4.14.1 SEGUIMENT I COMUNICACIÓ cada 15 dies

Tutor/a

4.2 VALORACIÓ de la situació
SÍ

4.2Direcció d’estudis i tutor/a

NO

3.1 CITACIÓ a la família / representants  legals

3.2 COMPROMÍS família-tutor. 

Direcció d’estudis

1..2 Annex II. Informe d’incidències de l’alumne/a 

ÍTACA Direcció d’estudis

ITACA 
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Direcció d’estudis i tutor/a

Annex II. Informe d’incidències
 de l’alumne/a 

*Guia d’orientacions per a la prevenció i intervencions en situacions d’absentisme

1..3
 Guia*. Indicadors que influeixen en l’absentisme 
escolar

Apartat 6 de la Guia*. Indicadors que influeixen en 
l’absentisme escola

COMUNICACIÓ al  Consell 
Escolar Municipal (CEM)

5 COMUNICACIÓ al  Consell Escolar Municipal 
(CEM)

 COMUNICAR els casos d’absentisme del centre, greus,  crònics 
Direcció del centre

COMUNICACIÓ al  Consell 
Escolar Municipal (CEM)

COMUNICACIONS

http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa


REINCORPORACIÓ i SEGUIMENT A PARTIR DE LES ACTUACIONS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

5,2. COMUNICACIONS d’expedients individuals

Tots els documents que continguen informació de menors i entrevistes a famílies són informació interna i confidencial

FASE II. INTERVENCIÓ ORIENTACIONS PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ DE SITUACIONS D'ABSENTISME ESCOLAR EN ELS 
CENTRES EDUCATIUS

ACTUACIONS AMB L’ÀMBIT LOCAL. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Persisteix una situació d’absentisme  greu i/o crònic

ELABORAR la documentació. 

- Al Consell escolar Municipal

- A la Inspecció d’Educació de zona

5.1.1

5,2

Fitxa de comunicació 
d’absentisme escolar. 
Document  4. 

A les famílies / rep. Legals
Correu certificat

5.3.3

 Carta informativa a la família o 
representants legals .Document 5

Es considerada aquesta situació de risc o desprotecció?

SÍ

5.3.4

NO

COMUNICAR a la família / rep. legals que s’ha Informat al CEM de 
la situació d’absentisme. 

Direcció del centre

5.4.1

Proposta de mesures 
cautelars i comunicació 
a la Inspecció d’Educació

REALITZAR actuacions quan un/a alumne/a estiga en situació de 
risc o desprotecció. NOTIFICAR la situació  per a l'atenció 
socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat  i 
ESTABLIR  la coordinació interadministrativa per a la protecció 
integral de la infància i adolescència

5.4.2

Full de Notificació
Ordre 5/2021

6 REINCORPORACIÓ de l’alumne/a al centre educatiu
   amb les pautes de la comissió d’absentisme del CEM. 

6.1

6,1 COORDINAR i PLANIFICAR amb els tècnics/es d’absentisme  
municipals les actuacions a realitzar.

6,2 COMUNICAR a l’equip educatiu de les actuacions 
         previstes

Direcció del centre

6,3 IMPLEMENTAR les mesures educatives d’accés 
        Direcció d’estudis i equip educatiu, assessorats pel 

del professorat d’orientació educativa

6,4 ESTABLIR el primer contacte de l’alumne/a i la 
família / representants legals amb el centre educatiu

Direcció d’estudis i tutor/a

6,5 IMPLEMENTAR mesures organitzatives de participació 
         i aprenentatge 

Direcció d’estudis i equip educatiu, assessorats del 
professorat d’orientació educativa

6.2

NO

6.3

6.5

S’ha resolt la situació d’absentisme?

SÍ

6,7 ENVIAMENT per fax, si existeix possible situació de delicte, 
de l’annex VII (Ordre 62/2014)  a la Fiscalia amb còpia a la 
Inspecció d’Educació

Direcció del centre

6,6 SEGUIMENT, VALORACIÓ i FELICITACIÓ a la família / 
    Representants  legals i a l’alumne/a. 

Direcció d’estudis, tutor/a, equip educatiu i  
professorat d’orientació educativa

Felicitació a la família i a 
l'alumne/a. Document 3
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5.2.2

ENVIAR les comunicacions sobre la situació d’absentisme greu o 
crònic

Tutor/a, direcció d’estudis assessorat pel servei 
especialitzat d’orientació

Direcció del centre

210920

Direcció del centre amb l’assessorament del professorat d’orientació 
educativa

SÍ

6,7
Ordre 62/2014 Annex VII
- Comunicació a la Fiscalia
- A la Inspecció d’Educació de zona

Existeixen altres situacions de risc o vulnerabilitat greu?

6,6,2

Direcció del centre amb l’assessorament del professorat 
d’orientació educativa

Ajudes materials, suports personals, ajudes 
tècniques, socials i econòmiques

Entrevistes i acords.
Acollida i acompanyament a l’alumne/a i de 
la família.   

Acompanyament, tutoritzacions, entrenament
en habilitats  específiques i autocontrol i 
adaptacions curriculars

*Guia d’orientacions per a la prevenció i intervencions en situacions d’absentisme

6

Organització de les actuacions previstes

Planificació amb l’equip educatiu

COMUNICACIÓ al  Consell Escolar Municipal per a la 
resolució de l’expedient d’absentisme municipal

6,6.1

 Seguiment de la situació.

NO

6,6

6,4

http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/165324864/PUBLICACIO_DOCUMENT+1+EQUIP+D'INTERVENCIO.pdf/64ba0a8c-ecac-4ede-b0b9-a02a3fc877aa
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