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PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL PER LLUITAR 

CONTRA L’ABSENTISME ESCOLAR PER A LA SEVA APROVACIÓ AL PLE DE LA 

CORPORACIÓ. 

 

 

Exposició de motius 

 

 

L’any 2016 es va aprovar un Protocol d'Absentisme per a Balears, disponible per a tots els 

centres tant públics com privats i que va ser elaborat per la Direcció general d'Innovació i 

Comunitat educativa. L'absentisme escolar té com a conseqüència directa el fracàs escolar, 

l'analfabetisme i l’abandonament prematur dels processos formals d’aprenentatge i 

ensenyament.  

 

L’abandonament escolar prematur ha esdevingut un problema social, i per tant, tot el conjunt 

dels agents socials i les institucions públiques han de conèixer i prendre decisions en aquest 

assumpte, primer analitzant les causes i després traçant programes eficaços i eficients per a 

prevenir-lo i eliminar-lo.  

 

Aquesta resposta ha d'impulsar-se des de tots els àmbits institucionals i des dels àmbits 

socials i, per tant, requereix la coordinació i col·laboració d'administracions locals, insulars i 

autonòmiques, així com de la col·laboració d’entitats i d’agents socials perquè sigui una 

resposta conjunta i ferma que permeti avançar en la solució d’un problema que ens afecta a 

tots ara i les conseqüències que viurem tots en un futur.  

 

A les Illes Balears s’han posat en marxa protocols que es van consolidant com a eines 

eficaces per reduir tant l’absentisme com el fracàs, però cal avançar en la consolidació per 

aconseguir que amb la seva millora constant els percentatges d'absentisme es redueixin el 

màxim possible. En algunes Comunitats Autònomes s'han aprovat documents marc amb el 

desenvolupament de diverses mesures molt eficaces per a la prevenció de l'absentisme 

escolar entre les quals es troben: l'alumne tutor, l'aula amiga, el taller de connexió familiar, 

l'alumne despertador, l'aula de reflexió. Aquí hauríem de comptar també amb la possibilitat 

que aquestes eines es puguin desenvolupar adientment i, des de totes les administracions, 

facilitar que els centres educatius puguin adaptar-les i posar-les en marxa en funció de les 

seves circumstàncies particulars per al benefici de l'alumnat.  

 

A més, amb les situacions de confinament i canvis cap a la “nova normalitat” s’han generat 

situacions específiques que han incidit negativament en el problema de l’absentisme 

escolar. Ara, hem de seguir i aprofundir amb les mesures i protocols per poder reduir els 

percentatges d’absentisme escolar en les activitats lectives i complementàries, tant en la 

seva forma 2 presencial, com en les seves formes semipresencials i o a distància perquè 

l’alumnat, o bé no disposa els recursos materials per poder realitzar-les, o bé perquè no 

tenen les habilitats tecnològiques necessàries, o perquè hi ha una fallida de la motivació i els 

suports de les seves famílies per a què pugui seguir els processos formatius.  
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És imprescindible no perdre de vista que un sistema educatiu ha de tenir present una escala 

de valors en la qual romanguin sense discussió la tolerància, la igualtat, l'empatia i la 

responsabilitat social.  

 

En la nova realitat que vivim ara, hem de ser plenament conscients que les conseqüències 

econòmiques i socials de la Covid-19 estan incidint molt a n’aquesta illa, per tant, aquesta 

situació generarà una manca de recursos a les famílies que podrien afectar la qualitat i la 

possibilitat d'accés a l'educació.  

 

Per tot l’abans exposat, el grup municipal socialista formula davant el Ple d’aquesta 

corporació per a la seva aprovació, les següents propostes d’acord:  

 

1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, impulsarà l'elaboració, de forma participada entre 

administracions, entitats educatives, famílies, centres educatius i alumnat d'un document 

marc sobre Eines Proactives per a la prevenció de l'absentisme escolar que faciliti la 

implementació de mesures en aquest municipi per reduir aquest problema.  

 

2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a actualitzar 

el Protocol d'Absentisme escolar de les Illes Balears de 2016, adaptant-lo i ampliant-lo 

segons les circumstàncies esdevingudes per les necessitats sorgides arran de la "nova 

normalitat" conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.  

 

3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta a trobar la col·laboració del Consell Insular 

d’Eivissa per facilitar la implementació de les mesures i actuacions que permetin avançar en 

la lluita contra l’absentisme escolar i a donar suport a les diferents actuacions de les 

administracions locals per reduir els índexs d’abandonament escolar. 

 

 

Santa Eulària des Riu, 19 d’octubre de 2020 
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