Nota de premsa
Terrassa, 1 de desembre de 2015

Terrassa reforçarà la lluita contra l’absentisme
escolar posant l’accent en la prevenció
El Consell Escolar Municipal per al mandat 2015-2019 es va constituir ahir

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa noves mesures per a reduir l’absentisme
escolar a la ciutat impulsant sobretot accions preventives. El consistori actualitzarà el
protocol d’absentisme escolar amb l’objectiu de reforçar i sobretot agilitzar més els
processos, conscienciar els centres educatius de la importància de derivar casos
amb rapidesa i potenciar les actuacions preventives. Així es va comunicar ahir al
Plenari del Consell Escolar Municipal (CEM) durant la sessió de constitució d’aquest
òrgan per al mandat actual. La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les
Persones i regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, va presidir l’acte, que va tenir
lloc al Saló de Sessions.
Terrassa disposa d’un protocol sobre absentisme escolar, impulsat per la comissió
d’absentisme que funciona des del 2002. Aquest protocol, que es va actualitzar el
curs 2011-2012, estableix en quines situacions els centres educatius han de derivar
casos per a l’activació del protocol, quines han de ser les intervencions de l’Oficina
Municipal d’Escolarització, la Policia Municipal, els serveis socials municipals o els
Equips d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament, com
s’han de coordinar aquests serveis, i finalment quins són els criteris per a portar un
cas a la Fiscalia de Menors. L’Ajuntament de Terrassa valora positivament els
resultats de l’aplicació del protocol fins ara, però considera que s’ha de tornar a
actualitzar potenciant tres àmbits: la rapidesa en els processos, la conscienciació
dels centres i la prevenció.
Al llarg dels propers mesos el servei municipal d’Educació i la comissió d’absentisme
treballaran en l’actualització d’aquest protocol. En el marc d’aquest procés de revisió
està previst portar a la ciutat alguna persona experta en aquest àmbit per a la
presentació d’una ponència davant el CEM.
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Nova comissió per a l’escolarització equilibrada
En el decurs de l’acte es va presentar també el darrer informe anual, que es pot
consultar a http://www.terrassa.cat/recull-documentacio, i es va constituir a proposta
del Govern municipal una nova comissió de treball que s’ha afegit a les ja existents
(absentisme i menjadors). Es tracta d’un grup de treball que es dedicarà
específicament a establir o reforçar criteris d’escolarització equilibrada davant la
davallada de la demanda de places de P-3 per al curs vinent, mentre alhora creix la
demanda a secundària. La comissió analitzarà la situació i proposarà noves
estratègies per a millorar l’escolarització a la ciutat.
El Consell Escolar Municipal, creat l’any 1996, està format per un plenari i una
quantitat variable de comissions de treball. Entre els seus objectius hi ha permetre la
comunicació de tota la comunitat educativa de forma periòdica, establint un marc de
participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu de la
ciutat. El Plenari es reuneix en sessió ordinària tres cops a l'any i està format per:
• Presidència (alcalde de Terrassa o membre del consistori en qui delegui)
• Un representant per cada grup municipal
• Dotze representants de mestres i professors
• Vuit representants de pares i mares d'alumnes
• Vuit representants de l’alumnat
• Dos representants del personal d'administració i serveis
• Deu representants de directors i titulars dels centres
• Quatre representants d'altres institucions
• Secretaria del Consell
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