Asistir al colegio
es una buena oportunidad

L’educació
és la clau
de les oportunitats...
n

n
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n
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Per a poder desenvolupar
la personalitat i viure més plenament
Perquè cada persona trobi el seu lloc
a la societat
Per a ajudar a superar les desigualtats
Per a garantir la cohesió social
i cultural
Per a facilitar el progrés social
i aconseguir persones més cultes
i més lliures

Plan de mejora de la escolarización y el tratamiento
del absentismo escolar en la ciudad de Barcelona
El derecho del alumnado
a la educación

¿Qué dice la Ley
a las familias y a los tutores/as?

La enseñanza básica es obligatoria
y gratuita para todas las personas.
Comprende diez años de escolaridad y
se desarrolla, de forma regular, entre los
seis y los dieciséis años.

La familia o los tutores/as legales
de un menor deben velar para que
éste asista al centro escolar durante el
período de escolarización obligatoria.

(Artículo 57 de la Ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación)

No hacerlo constituye una infracción tipificada en el artículo 59 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y
protección de los niños y los adolescentes.

Será castigado quien deje de cumplir los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad, tutela,
guarda o acogida familiar o de prestar
la asistencia necesaria legalmente establecida.
(Artículo 226 de la Ley orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal)

La educación es la llave
de las oportunidades…
Para que cada persona encuentre su lugar en la sociedad
n Para ayudar a superar las desigualdades
n Para facilitar el progreso social y conseguir personas más cultas y más libres
n  

¿Cómo actúa el colegio?
En caso de absentismo, el colegio o
el instituto se pone en contacto con la
familia o los tutores/as legales para informarles de la situación y recordarles
las obligaciones que tienen de velar por
la correcta escolarización de sus hijos e
hijas. El centro toma medidas adecuadas para conseguir una buena escolarización de su alumnado.
Circuito de coordinación en caso de absentismo
CENTRO
Detección de un caso de absentismo
TUTOR/A
contacta con la familia
DIRECCIÓN
cita a la familia a través de una carta
INTERVENCIÓN
del/de la trabajador/a social
LA FAMILIA, LA ESCUELA
Y EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL
acuerdan un plan de trabajo

Las administraciones
actúan para prevenir
el absentismo escolar
En cada distrito, maestros, profesorado, la dirección del centro,trabajadores/
as sociales, técnicos/as de las administraciones, inspección educativa y
cuerpos policiales trabajan juntos por la
mejora de la escolaridad.

Assistir
a escola
és una bona
oportunitat
Pla de millora
de l’escolarització
i tractament de l’absentisme
escolar a la ciutat de Barcelona

SI EL ABSENTISMO CONTINÚA
PUEDEN INTERVENIR:
Inspección Educativa, cuerpos policiales...

Trobareu més informació i versions d’aquest material
en altres llengües al web:

www.edubcn.cat

EL EXPEDIENTE SE ENVÍA AL CONSORCI
D’EDUCACIÓ
el Consorci valora enviarlo a la Dirección General
de Atención a la Infancia y la Adolescencia

Consorci d’Educació
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

El dret de l’alumnat
a l’educació

Què diu la Llei
a les famílies i als tutors/es?

L’educació és un dret de totes les
persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l’ordenament internacional.

L’ensenyament bàsic és obligatori
i gratuït per a totes les persones.
Comprèn deu anys d’escolaritat i es
desenvolupa, de forma regular, entre els
sis i els setze anys.

Els fills no emancipats estan sota la potestat dels seus progenitors. La pàtria
potestat s’exercirà sempre en benefici dels fills, d’acord amb la seva
personalitat.

(Article 57 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació)

(Article 133 de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi
de Família)

No fer-ho constitueix una infracció tipificada a l’article
59 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents.

En virtut de la potestat, el pare i la
mare han de tenir cura dels fills i tenen, en relació amb ells, els deures de
convivència, d’aliments en el sentit més
ampli, d’educació i de formació integral.

Serà castigat qui deixi d’acomplir
els deures legals d’assistència inherents a la pàtria potestat, tutela, guarda
o acolliment familiar o de prestar l’assistència necessària legalment establerta.

(Article 27 de la Constitució espanyola de 1978)

Els alumnes tenen dret a rebre una
educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència
i als drets i les llibertats fonamentals.
(Article 3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’Educació)

L’ensenyament bàsic
és obligatori entre els sis
i els setze anys

(Article 143.1 de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi
de Família)

La Llei penalitza els pares
o tutors que no tenen cura
que els fills i les filles
assisteixin a escola

Els pares o tutors legals d’un menor
han de tenir cura que aquest assisteixi al centre escolar en període
d’escolarització obligatòria.

(Article 226 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal)

Com actua
l’escola?
L’absentisme és la no-assistència a
classe de manera reiterada i no justificada de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria al centre educatiu on
està matriculat.
L’actuació del centre educatiu és
clau per a la prevenció i la diagnosi
precoç en cas d’absentisme escolar.
L’escola o l’institut es posa en contacte amb la família o els tutors/es legals
per tal d’informar-los de la situació i re-

cordar-los les obligacions que tenen de
vetllar per la correcta escolarització dels
seus fills i filles.
Si les actuacions conjuntes de la família, l’escola i els serveis externs (serveis
socials o d’altres) no han resolt l’absentisme, la direcció del centre n’informa
la gerència del Consorci d’Educació
de Barcelona a fi que s’emprenguin les
mesures legals pertinents de protecció
del / de la menor.

El centre pren mesures adequades
per aconseguir una bona escolarització
del seu alumnat
Circuit de coordinació en cas d’absentisme
CENTRE
Detecció d’un cas d’absentisme
TUTOR/A
contacta amb la família
DIRECCIÓ
cita la família a través d’una carta
INTERVENCIÓ
del/de la treballador/a social
LA FAMÍLIA, L’ESCOLA
I EL/LA TREBALLADOR/A SOCIAL
acorden un pla de treball

SI L’ABSENTISME
CONTINUA
HI PODEN
INTERVENIR:
Inspecció Educativa,
cossos policials...

L’EXPEDIENT S’ENVIA
AL CONSORCI D’EDUCACIÓ
el Consorci valora enviar-lo
a la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència

Les administracions
actuen per prevenir
l’absentisme escolar
Per llei, les administracions públiques
han de col·laborar amb la família en el
procés educatiu del/de la menor i actuar per evitar l’absentisme escolar.
En el cas de la ciutat de Barcelona, totes les administracions implicades en la
millora de l’escolaritat han elaborat el
Pla integral de millora de l’escolaritat obligatòria i del tractament de
l’absentisme escolar. Aquest pla vol
aconseguir la plena escolaritat de tots
els infants de 3 a 16 anys.

Aquestes administracions són el Consorci d’Educació, el Departament
d’Educació, el Departament d’Acció
Social i Ciutadania i el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Fiscalia de Menors, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Barcelona. En cada districte de la
ciutat, mestres, professorat, la direcció del centre, treballadors/es socials,
personal tècnic de les administracions,
inspecció educativa i cossos policials
treballen conjuntament per prevenir
l’absentisme i millorar l’escolarització.

En cada districte, mestres, professorat,
la direcció del centre, treballadors/es socials,
tècnics/ques de les administracions, inspecció
i cossos policials treballen junts
per la millora de l’escolaritat

