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Data de realització de l’informe ...........................................................................................................  

Centre Escolar ......................................................................................................................................  

Any acadèmic .......................................................................................................................................  

Nom del tutor/a escolar .......................................................................................................................  

Nom del coordinador/a d’absentisme al centre escolar ....................................................................  

Telèfon de contacte ..............................................................................................................................  

Hi ha algun programa extern, intern, mediador… que intervinga en absentisme escolar?

 

1. Dades de l’Alumne/a

Cognoms i nom ....................................................................................................................................  

Curs i grup a què pertany l’alumne .....................................................................................................  

Data de naixement ...............................................................................................................................  

Domicili .................................................................................................................................................  

Telèfon ...................................................................................................................................................  

Nacionalitat ...........................................................................................................................................  

Nom del pare ........................................................................................................................................

Nom de la mare ....................................................................................................................................

Germans al centre ................................................................................................................................

2. Característiques de l’absentisme: (assistència, freqüència, horaris, etc.)

 ¨ Absentisme lleu (menys del 20-25%)

 ¨ Absentisme moderat (entre 25-50%)

 ¨ Absentisme crònic (mes de 50%)

 ¨ Sense escolaritzar (o abandó escolar)

 ¨ L’alumne sol faltar a determinades classes. Especifiqueu (dies concrets, vesprades, primera o última 
hores de la jornada...) 

Antecedents d’absentisme en anys anteriors: 

 ¨ Sí. Especifiqueu 

 ¨ No 

Informe sobre absentisme escolar (tutor/a)
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Informe sobre absentisme escolar (tutor/a)

3. Característiques de l’alumne/a 

3.1. Rendiment acadèmic 

3.1.1. L’alumne/a presenta retard escolar

 ¨ NO

 ¨ SÍ Possible causa: (poden coincidir-hi uns quants camps)

 ¨ Problemes de llenguatge expressiu 

 ¨ Baix nivell de comprensió 

 ¨ Dificultats en la lectoescriptura 

 ¨ D’altres 

3.1.2. Ha repetit algun curs o NO o SÍ Especifiqueu 

3.1.3. Mesures de reforç o SÍ o NO ¿Quines?

3.1.4. És un alumne/a amb necessitats especials o SÍ o NO 

3.1.5. Adaptació curricular d’àrea o SÍ o NO 

Àrees en què té adaptació curricular:

3.1.6. Atenció individualitzada o SÍ o NO 

Atenció especialitzada fora del centre:

3.1.7. Participa en algun programa especial: 

 ¨ PCPI, Integra. 

 ¨ D’altres 

3.2. Característiques psicosocials al Centre

 ¨ Presenta relacions satisfactòries amb el seu grup d’iguals 

 ¨ És tímid/a, es relaciona poc 

 ¨ Sempre va sol/a, no està integrat 

 ¨ És líder del seu grup 
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Informe sobre absentisme escolar (tutor/a)

 ¨ Presenta comportament agressiu (físic o verbal) amb els companys/es 

 ¨ Presenta comportament agressiu (físic o verbal) amb els professors/es 

 ¨ Presenta comportament disruptivo a classe  
Contesta de forma irrespetuosa 

 ¨ 1. Fa comentaris inoportuns en veu alta 

 ¨ 2. Li costa estar assegut al seu lloc 

 ¨ 3. Excessivament impulsiu/va en les seues contestacions i comportaments 

 ¨ Respecta les normes del centre? Horaris, disciplina… o SÍ o NO

 ¨ És o ha sigut víctima de maltractament, abús, burles…Per altres companys/es del centre. Especifiqueu

3.3. Actituds cap a la seua educació

 ¨ Està interessat/da pels seus estudis 

 ¨ Està desmotivat/da 

 ¨ No té material escolar 

 ¨ No té hàbits d’estudi i treball personal 

 ¨ No presenta deures i tasques, o ho fa de forma esporàdica 

 ¨ Presenta les tasques de forma bruta i desorganitzada 

 ¨ Fa comentaris que indiquen que desvalora l’educació 

3.4. Higiene i salut

 ¨ Té aspecte descuidat, brut, deixat, mal vestit…

 ¨ Net i amb roba adequada…

 ¨ No manté la higiene personal

 ¨ Observacions:

3.5. Alimentació

 ¨ Aparentment bona…

 ¨ Es detecten indicis de desnutrició…

 ¨ Pareix que el/la xiquet/a de vegades no es desdejuna, no menja regularment…

 ¨ Presenta desnutrició…

3.6. Son

 ¨ No es detecta falta de son…

 ¨ Se sospita que dorm malament o no prou (s’adorm a classe, badalla)



Ajuntament d’Alacant. Regidoria d’Educació.

C/Cienfuegos nº 2 · Tel. 965 210 468 · Fax: 965 200 928 · absentismo.escolar@alicante-ayto.es04

4. Característiques familiars

4.1. Persones amb qui conviu l’alumne/a ..........................................................................................

4.2. Especials dificultats de la família per a atendre l’alumne/a

 ¨ Malaltia del pare/mare o tutors 

 ¨ Carència d’una vivenda digna 

 ¨ Desestructuració familiar 

 ¨ Família monoparental 

 ¨ Precarietat econòmica 

 ¨ Absència d’algun dels progenitors 

 ¨ Situacions d’emergència o especial dificultat 

 ¨ Privació de llibertat de pare o mare 

 ¨ Problemes d’addiccions en la família 

 ¨ Carència de pautes educatives adequades 

 ¨ Família de temporers/desplaçaments freqüents 

 ¨ Mendicitat

 ¨ Característiques culturals específiques. Especifiqueu 

 ¨ Ha arribat a l’edat fèrtil (cas d’alumnes d’ètnia gitana) 

 ¨ Pertany a un grup cultural específic (àrab, gitano, llatí .....) 

 ¨ La carència de pautes educatives adequades impedix l’assistència a classe 

 ¨ D’altres 

4.3. Reacció dels pares enfront de l’absentisme; en contactar amb els pares:

 ¨ S’han mostrat agressius, han amenaçat, insultat, han provocat altercats al centre 

 ¨ No han acudit a les reunions ni a les cites del centre 

 ¨ El tutor no els coneix 

 ¨ Solen justificar-ho tot verbalment, però no aporten justificants 

 ¨ No solen posar normes ni límits als seus fills 

 ¨ Acudixen a les cites i es mostren impotents per a reconduir el comportament del seu fill/a 

 ¨ Solen justificar les absències fent referència als riscos de l’escola, per exemple, que peguen als seus 
fills/es, que els assetgen. 

 ¨ Justifiquen l’absentisme dient que necessiten els seus fills per a cuidar germans, o els seus pares 
malalts, etc. 

 ¨ Al·leguen que perquè els seus fills estiguen perdent el temps al centre, és millor que es queden a casa. 

 ¨ D’altres

Informe sobre absentisme escolar (tutor/a)
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5. Factors que determinen l’absentisme segons l’alumne/a

5.1. Arreplegar la primera versió espontània de l’alumne/a sobre la seua no-assistència a classe 

6. Opinió del tutor/a

6.1. Segons la seua visió del cas, què pensa que determina l’absentisme de l’alumne/a? 

6.2. Quins recursos, instruments, etc. considera que haurien d’aplicar-se per evitar o reduir 
l’absentisme d’este menor? 

6.3. D’altres observacions d’interés 

Alacant ......de ....................del ..........

Ft. i segellat:

Informe sobre absentisme escolar (tutor/a)

Director/aTutor/a


