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Resum 

En aquest Treball de Final de Màster trobarem un estudi sobre els 

coneixements de 83 professors respecte l’absentisme escolar. Els resultats 

han estat obtinguts mitjançant una enquesta dissenyada per l’autor del 

treball. Els resultats obtinguts són comparats amb autors de referència. 

Mitjançant l’anàlisi de les respostes es pot afirmar que, gran part dels 

subjectes enquestats, no tenen coneixements sobre la influència del seu 

paper com a professors i el paper del centre escolar respecte l’absentisme 

escolar. Aquesta afirmació, es pot realitzar, ja que en les diferents 

temàtiques sobre causes i resolució d’aquest factor, els subjectes obtenen 

resultats diferents a les idees, afirmacions i estudis dels autors de 

referència en aquesta temàtica. 

Paraules clau 

Absentisme escolar, fracàs escolar, educació, professorat, centre educatiu. 

 

Abstract 

In this Final Master project you will find a study of 83 teachers knowledge 

about truancy. The results have been obtained using a questionnaire 

designed by the author of the work. The results are compared to reference 

authors. 

By analyzing the answers it can be said that most of the subjects surveyed 

have not got knowledge about the influence of his role and the role of 

school at truancy. This affirmation can be made, as in the different themes 

on causes and resolution of this factor, subjects receive different results 

than ideas, statements and studies of renowned authors on this subject. 
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1.  Introducció  

Els estudiants del Màster de Formació de Professorat especialitzat en 

educació física  han de realitzar el Treball de final de Màster. Com alumne 

d’aquest curs aquest any em toca realitzar-lo.  

Aquest treball segons la Universitat de Vic és el resultat de la formació 

adquirida en el decurs de l’ensenyament del màster, i ha de permetre a 

l’estudiant mostrar el nivell d’adquisició de les competències de la titulació i 

dels principis que fonamentaran la seva futura tasca professional. 

Al llarg de l’elaboració del treball final de màster s’ha de demostrar 

l’adquisició d’un seguit de competències que s’han treballat, desenvolupat i 

millorat al llarg del curs. Aquestes són les següents: 

Competències generals: 

 Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la 

seva capacitat per aprendre per si mateix i cooperativament, i 

desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin 

l'autonomia, confiança i iniciativa personal. 

 Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i 

aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les 

matèries pròpies de l'especialització cursada. 

 Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a la 

especialització docent corresponent, així com el cos de 

coneixements didàctics entorn als processos d'ensenyament i 

aprenentatge respectius. 

 

Competències específiques: 

 Conèixer i aplicar experiències innovadores per la docència i els 

processos de transmissió dels coneixements de l'especialitat de la 

matèria, duent a terme projectes de creació i adaptació de material 

educatiu i utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació 

adequada a l'alumnat d'educació secundària. 

 Utilitzar tècniques pròpies de la recerca i innovació relacionades amb 

l'ensenyament de la matèria i educació en general. 
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 Utilitzar tècniques pròpies de la recerca i innovació relacionades amb 

l'ensenyament de la matèria i educació en general. 

Per tal de poder demostrar l’adquisició d’aquestes competències s’havia 

d’escollir un tema que ens motivés per tal de realitzar un treball d’alta 

qualitat. 

La temàtica que vaig escollir, va ser l’absentisme escolar, i dins aquest, 

quin paper té l’escola i el docent a l’hora de prevenir i/o actuar quan es 

manifesta aquesta problemàtica. 

La motivació per aquest tema va sorgir al llarg de la primera estada de 

pràctiques. Durant aquesta, vaig trobar-me diversos casos amb aquesta 

problemàtica, i al mateix temps, vaig adonar-me de que com a professor no 

tenia cap formació o informació sobre com reaccionar en aquests casos. 

Llavors van origninar-se les següents preguntes: 

- Quin és el paper del docent per tal de prevenir i/o combatre 

l’absentisme escolar? 

- Els professors/es catalans estan formats per combatre els casos 

d’absentisme dels seus centres? 

Per tal de poder contestar aquesta pregunta necessitem seguir el mètode 

científic. Per tant, hem de tenir clar què implica un treball amb aquestes 

característiques. 

Un treball d’investigació ha de tenir una estructura determinada perquè 

sigui formal, fiable i vàlid. Per tal que aquest treball ho sigui, seguirem el 

procés de recerca del mètode científic.   

Aquest procés de recerca té diferents etapes segons els autors que en 

parlen, tot i així tots segueixen una estructura molt semblant, sempre es 

comença amb una problemàtica o pregunta, es segueix amb la recerca 

d’informació sobre aquest tema, es proposa quin és el problema i una 

possible solució teòrica.  
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Es segueix aquest procés definint la forma del estudi que es realitzarà per 

comprovar la problemàtica, es realitza l’estudi i s’analitza la informació 

obtinguda, un cop tenim tot això es fa una valoració i se’n extreuen 

conclusions. 

A partir de Heinemann (2003), Thomas i Nelson (2007) i Quivy i 

Campenhoudt (1997)   determinem els següents passos a seguir: 

1) Identificar, delimitar un problema i determinar la pregunta inicial. 

2) Buscar, revisar la literatura més important.  

3) Especificar i definir hipòtesis demostrables.  

4) Dissenyar la recerca per a provar les hipòtesis.  

5) Seleccionar, descriure i realitzar les proves i tractaments necessaris.  

6) Analitzar i presentar resultats.  

7) Discutir el significat i les implicacions del què hem trobat. 

8) Conclusions 

A partir d’aquestes tres estructures anirem avançant al llarg del treball. 

Primer veurem les diferents idees dels autors de referència del absentisme 

escolar, seguirem amb la justificació, objectius i hipòtesis de la investigació, 

a continuació presentarem la metodologia, mostrarem els resultats, en 

farem una discussió per veure que se’n pot extreure i per últim es donarà 

pas a les conclusions.  
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2.  Marc teòric 

2.1 Concepte d’absentisme escolar 

Els centres educatius catalans tenen diferents problemàtiques en el seu dia 

a dia, tot i així n’hi ha una que preocupa de forma especial, el fracàs 

escolar. 

Tal i com ens diuen González i Álvarez (2005) el fracàs escolar designa 

aquell alumne que, bé no vol finalitzar els seus estudis de secundària 

obligatòria, o bé no assoleix els objectius definits en cada una de les etapes 

educatives previstes.  

Aquest fet provoca una problemàtica, no només pels centres educatius, sinó 

pels propis alumnes que pateixen aquest abandonament. 

El problema del fracaso ante la escuela es que deja al sujeto con una 

autopercepción muy baja con respecto al hecho de aprender. No sólo no se 

ha aprendido en relación con lo realizado, sino que se hipoteca, en buena 

parte, el potencial de aprendizaje para el futuro, tal como muestran las 

evidencias de los países de la OCDE. (Rué, 2006:126) 

Un dels factors amb més rellevància en el fracàs escolar és l’absentisme 

escolar. Aquest concepte serà el que anirem desglossant al llarg del 

marc teòric, no només la seva definició, sinó també la relació que hi pot 

tenir el professorat i els centres educatius 

En molts centres escolars hi podem trobar casos d’absentisme escolar, 

tal i com ens diu González (2005) l'absentisme és un factor que porta 

molts anys dins la societat, però que per diferents motius mai s'ha pogut 

aturar. Abans d’entrar en el paper del docent en aquests casos, hem de 

tenir molt clar que significa el fet de ser absentista. Els autors ens diuen 

que l’absentisme és: 

- Segons  Aguado (2005) l’absentisme escolar és la no assistència 

regular al centre educatiu, ja sigui de primària o de secundària, i la 

gravetat d’aquest es mesura en funció de la freqüència en que 

apareix.   
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- Amb la mateixa idea González (2005) ens diu que l’absentisme fa 

referència a la falta d’assistència a classe per part de certs alumnes. 

- Elliott (1998) ens diu que podem considerar l’absentisme escolar com 

una manifestació de distanciament del alumnat envers el currículum 

educatiu que no percebem com útil per a ells. 

- Monge (1992) ens diu que l’absentisme escolar és la freqüent falta 

d’assistència al centre educatiu per part del joves i/o infants que han 

sigut matriculats. L’absentisme sol causar efectes negatius en la 

socialització dels subjectes que el practiquen. 

- Inglés (1994) defineix l’absentisme com la falta d’assistència freqüent  

a l’escola desencadenada per un complexa desajustament. 

- Segona Lascoux (2002) i Blaya (2003) l’absentisme no el veiem 

només amb la falta d’assistència freqüent a l’aula, sinó també amb 

aquell alumnat que estan a classe físicament però no mentalment. 

La gravetat del absentisme segons Aguado (2005) es relaciona amb el 

número d’absències i la seva freqüència. L’autora classifica el grau 

d’absentisme en tres rangs: 

- Absentisme elevat. Faltes d’assistència al centre escolar superior a un 

50%dels dies lectius. 

- Absentisme mig. Faltes d’assistència al centre escolar entre un 25% i 

un 50% dels dies lectius. 

- Absentisme baix. Faltes d’assistència al centre escolar per sota del 

25% dels dies lectius. 

El que no hem de confondre és l’absentisme escolar i l’abandonament 

escolar, tot i que molts cops van relacionats, no són el mateix. 

L’abandonament escolar segons González (2005)  fa referència a l’absència 

definitiva i sense causa justificada al centre escolar per part d’un alumne 

sense que aquest, hagi finalitzat l’etapa educativa que estava cursant. 
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Consolidant aquesta idea de fracàs escolar, Hernàndez i Villar (2015) la 

defineix com  la no superació de l’educació secundària obligatòria. 

El fet rellevant d’aquests casos és que s’han de combatre, ja què tal i com 

ens diu Inglés (1994) l’escolarització obligatòria no sols és un dret de la 

societat, sinó també és un deure que els poders públics han de fer 

respectar. Donant suport ha aquesta idea, Aguado (2005) ens diu que 

segon la Constitució l’ensenyament ha de ser obligatori i gratuït fins els 16 

anys. 

2.2 Causes del absentisme escolar 

Ja tenim clar el concepte d’absentisme, però què causa aquest fet? Tot és 

culpa del individu? És un factor influenciat per la família? O tot és una causa 

sorgida a l’escola? 

Tal i com ens diu González (2005) les causes del absentisme i 

l’abandonament escolar són múltiples i no totes es situen dins el marc 

escolar. 

Una visió similar a González (2005) és la de Baker [et alt.](2001) que ens 

diuen que els factors que poden ocasionar absentisme són factors familiars, 

factors escolars, influències econòmiques i  influències socials. Per altra 

banda Aguado (2005) diu que les causes d’aquest absentisme poden ser 

socials, familiars o educatives. 

Tal i com ens diu Inglés (1994) podem classificar l’absentisme escolar en 

funció de dos grans factors, les causes que el produeixen i la periodicitat en 

què apareix. 

1) L’absentisme escolar tenint com a referent el causant bàsic. 

- Causes centrades en el nen-jove. 

- Causes centrades en la família 

- Causes centrades en l’escola. 

- Causes centrades en l’entorn. 
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2) L’absentisme escolar tenint com a referent la seva periodicitat. 

- Absentisme esporàdic. 

- Absentisme regular. 

- Absentisme crònic. 

- Absentisme puntual. 

- Absentisme intermitent. 

 

Segons  el protocol d’absentisme escolar i escolarització de menors en edat 

escolar obligatòria, redactat per l’Institut Municipal d’Educació de Mataró 

(2007), hi ha cinc tipologies d’absentisme escolar: 

1) Casos d’absència puntual. 

2) Casos d’absència intermitent per causes de desorganització o per 

sobreprotecció del menor. 

3) Casos d’absentisme parcial a l’aula. És aquell on l’alumne falta en 

determinades hores i/o assignatures. L’absentisme de primera hora 

també l’hem de tenir en compte, segons Argent (2009) l’alumne 

prefereix allargar el son i començar més tard les classes. 

4) Casos d’absentisme recurrent, són cassos repetitius i freqüents. 

5) Casos d’absentisme crònic. Alumne matriculat al centre escolar però 

que deixa d’assistir a classe en períodes llargs de temps. 

Un cop vista la realitat a través dels autors/es podem dir què l’absentisme 

no té una causa única, sinó què apareix en múltiples àmbits. També cada 

cas té les seves causes, per tant són casos de caràcter individual i únics. Tal 

i com ens diu González (2005) estudia l’absentisme com un anàlisi en clau 

individual només proporciona una excusa al centre escolar, d’aquesta forma 

escoles i instituts protegeixen els seus esquemes pedagògics i organitzatius 

sobre els que s’articula.  
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Centrant-nos en les causes escolars, Inglés (1994) ens diu que les 

principals causes que poden desencadenar l’absentisme escolar són: 

- Normes i mètodes competitius i individuals. 

- Escola no integrada al barri o municipi. 

- Professors incompetents, o no assentats. Professors o escoles no 

acollidores de l’alumne. 

- Manca d’un projecte pedagògic assumit formalment per tots els 

docents. 

- Rivalitats entre alumnes. 

- Espai físic poc apropiat. 

Donant suport a aquestes idees, Aguado (2005) diu que les causes escolars 

de l’absentisme, es basen en desmotivació del alumnat respecte l’aplicació 

curricular a les aules, on l’alumne pateix un baix interès pel que s’imparteix 

a les classes. 

Com hem vist amb anterioritat, l’absentisme i l’abandonament escolar van 

relacionats. Les causes d’aquest abandonament escolar tenen unes 

característiques similars, segons Lee i Burkam (2001) existeixen factors de 

caràcter personal i social que influeixen en l’abandonament escolar. Aquest 

són: 

- Personal (Edat, gènere, nivell de capacitat). 

- Social (Nivell socioeconòmic, estructura familiar, nivell educatiu dels 

pares, lloc de residència, ètnia cultural, llenguatge minoritari). 

Segons González l’abandonament escolar és un procés progressiu a causa 

d’un conjunt de males experiències educatives. Aquest procés progressiu, 

en molts casos comença per l’absentisme escolar. 
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2.3 Combatre l’absentisme 

Totes aquestes causes que poden arribar a provocar absentisme s’han de 

poder combatre d’alguna forma. 

Els passos per combatre l’absentisme segons Augado (2005) passen per  la  

prevenció, la detecció i la intervenció. 

Per altra banda  Inglés (1994) afegeix una causa més d’actuació per 

combatre l’absentisme segons ell, aquestes són les fases: 

a) La prevenció. 

b) La detecció. 

c) La intervenció. 

d) La derivació. 

 

Per tal de poder prevenir els casos d’absentisme, hem de conèixer en 

quines categories el podem trobar, les diferents categories segons els 

autors són les següents: 

1) L’absentisme que es produeix durant dies complets o en algunes 

assignatures o activitats determinades, segons Blaya (2003) aquest 

és un absentisme escollit. 

2) Situacions on l’alumnat arriba tard sistemàticament a primeres hores, 

segons Blaya (2003) aquest és l’absentisme per retràs. 

3) Dies esporàdics en que l’alumne no va a classe perquè prefereix 

realitzar una altre activitat de caire social, segons Lacoux (2002) 

aquest és un absentisme esporàdic. 

4) González (2005) ens diu que un altre format d’absentisme, és aquell 

on els pares i mares promouen la falta d’assistència a classes on es 

tracten temes religiosos o filosòfics diferents als de la seva cultura. 

5) Faltes d’assistència sense justificació que els pares i mares permeten, 

segons Blaya (2003) aquest és l’absentisme cobert pels pares. 

6) Situacions d’alumnes presents a l’aula però que tracten de passar 

desapercebuts, que estan amb el cap a una altre lloc esperant que 

passin les hores, segons Blaya (2003) aquest és l’absentisme 

d’interior o com diu Lascoux (2002) els presents absents. 
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Un dels factors que ens ajuden a predir un futur cas d’absentisme segons 

González (2005) són  les baixes qualificacions, les expectatives educatives 

baixes, la repetició de curs, problemes de disciplina, baix grau d’identificació 

amb l’escola i escàs suport educatiu des de casa. 

González (2005) ens diu que per evitar l’absentisme hem de tenir en 

compte els següents factors: 

1) La implicació de tot el centre. Millorar la qualitat dels seus ambients 

d’aprenentatge. 

2) La situació sobre la realitat organitzativa i pedagògica del centre. 

3) El compromís i dedicació dels professors.  

 

Dins aquest versió sobre els factors de caire escolar Inglés (1994) ens diu 

que els responsable de combatre l’absentisme escolar són: 

- Els municipis. 

- L’escola. 

- Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica. 

- Els serveis socials. 

- La direcció general d’atenció a la Infància. 

 

Per tant Inglés (1994) entra a parlar no només del caràcter escolar, sinó 

dels factors institucionals de l’educació. 
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2.4 Factors de l’escola per combatre l’absentisme 

Els autors/es ens diuen que una part dels factors per combatre l’absentisme 

es poden treballar des de l’escola. Però ja treballem per fer-ho?  

Es comprensible que les escoles no tinguin un control absolut sobre les 

condicions de vida dels seus estudiants, com ens diu González (2005), però 

aquest no és el motiu perquè el centre tal i com diu Hixson i Tinzman 

(1990) no arribi a proporcionar ambients educatius efectius i profitosos per 

tots els alumnes, no només pels que responen un model ideal. 

En l’estudi de García (2004) l’autora afirma que centres de secundària 

segueixen funcionant sota la cultura de separació, això fa que tots els 

instituts en un grau més o menys elevat, presentin alguna característica 

d’aquest tipus de cultura institucional. Aquest fet fa que els alumnes en 

perill d’absentisme es trobin en un grup problemàtic i amb un entorn 

educatiu molt condicionat.  

Segons González (2005) els centres no sempre fan una proposta on es 

generin dinàmiques ni on es creïn situacions diverses que ajudin als 

alumnat, sinó que normalment es creen per aquells alumnes que 

acadèmicament són més avantatjats, cosa que fa que l’alumnat amb ,és 

problemàtiques es senti aïllat de l’aula. 

Des del punt de vista de González (2005) es imprescindible mirar a l’escola, 

les seves polítiques i pràctiques pes comprendre quin paper juga en 

l’abandonament escolar, i per pensar com podrien modificar plantejaments i 

dinàmiques organitzatives i educatives què, potser per només servir als 

alumnes amb facilitats acadèmiques poden estar contribuint en el 

abandonament per part dels alumnes més desavantatges. 

Hi ha condicions organitzatives dels centres escolars que afecten 

directament al absentisme com ens diu González (2005) aquest tenen a 

veure amb les estructures formals, el clima de relació del centre, com 

s’aplica el currículum a les aules, les creences i valors sobre els que es 

fonamenta el centre. 
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Uns dels aspectes clau en l’absentisme és el sentiment de pertinença al 

centre educatiu com ens diu Bergeson [et alt.] (2003) un alumne amb una 

experiència social dins el centre positiva i connexions favorables amb el 

centre tindrà menys risc d’absentisme. Donant suport a la mateix idea 

Railsback (2004) diu que en la seva investigació mostra que en les escoles 

en les que hi ha més confiança, prevenció i ajuda , hi ha una assistència 

més alta i una major rendiment acadèmic per part de l’alumnat, a part hi ha 

menor percentatge d’expulsions. 

Un altre factor que pot produir un ambient escolar negatiu i pot afavorir 

l’absentisme, segons González (2006) és l’estructuració del centre per 

departaments, aquest factor dificulta el desenvolupament d’un projecte 

educatiu i curricular en comú, pot produir desconnexió entre departaments, 

per tant causar una barrera important a l’hora de desenvolupar línees de 

millora o plantejar respostes de conjunt a certes problemàtiques al institut. 

Tal i com ens diu González (2006) al estar dividit per departaments, els 

alumnes canvien de professor constantment, cosa que fa que no trobin un 

clima de suport adequat. Aquest fet dificulta el coneixement de les 

necessitats del alumnat, i el tracte individualitzat i de proximitat, cosa que 

perjudica al alumnat que necessita més atenció, al estar desatès, l’alumne 

perd el vincle amb el professor i amb el centre i cau en risc d’absentisme. 

Un altre factor que pot influir en la falta d’identificació amb el centre segons 

González (2006) és la mida  de d’institució educativa, si el centre és petit i 

hi ha molta proximitat entre alumnat i professorat, és més fàcil fer un 

seguiment de possibles casos de risc d’absentisme, en canvi en centres molt 

grans, aquest control és més complicat. 

L’agrupació del alumnat a les classes, segons González  (2006) també pot 

produir risc d’absentisme. Tal i com diu l’autora els alumnes assignats a 

grups de suport i /o reforç tenen el perill de estar sota expectatives molt 

baixes per part del professorat i pels companys/es cosa que causa un 

desenvolupament d’actituds de resistència , revalida i de major absentisme. 
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Segons González (2005) els centres educatius que tenen una política sobre 

la penalització del les faltes d’assistències excessives, incrementen 

l’assistència a classe. Per altre banda, Maurice (1998) diu que si les 

mesures de correcció estan basades en exclusió o suspensió l’efecte 

correctiu és invers, cosa que fa desanimar a l’alumnat i provoca més 

absentisme. Per tant, les mesures correctives han de mantenir als alumnes 

implicats al centre educatiu  en comptes d’enviar-los a casa tal i com ens 

diu González (2005). 

Com ens diu González (2005) ens diu que els centre té les seves obligacions 

per prevenir l’absentisme. 

- Establir mecanisme de registre, control i informació que proporciona 

informació al moment de les faltes a classe o de les absències 

llargues. 

- Definició clara de normes sobre les faltes d’assistència a classe i 

sancions possibles. Maximitzar l’aprenentatge i i reduir el temps fora 

de l’aula. 

- La comunicació de normes als pares i mares. 

- Organització del professorat per treballar el currículum de forma 

conjunta. 

- Les mesures acadèmiques, lligades al aula i al aprenentatge per 

disminuir l’absentisme. 

- Proporcionar recolzament personal, acadèmic i emocional al alumne. 

- Treballar i connectar amb les famílies. 

- Coordinació i relació amb organitzacions, grups en la comunitat i 

serveis socials. 

- L’avaluació de les mesures i programes adquirides pel centre. 
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2.5 Factors del professor/a per combatre 

l’absentisme 

Tal i com ens diu González (2005) el paper de l'escola i el professorat en 

aquests casos és primordial, per tal de poder redireccionar a l'alumne tal i 

com ens diu l’autora el professorat ha de ser competent en casos 

d'absentisme, per tal de tractar-los i poder solucionar-los 

Un altre factor que pot fer augmentar els casos d’absentisme a l’aula és 

l’aplicació del currículum a les classes, tal i com ens diu González (2005), 

l’avorriment del alumnat a l’aula  és la primera conducte per deixar d’anar a 

classe, aquest fet, fa que l’alumne desconnecti i abandoni. Per altra banda, 

també justifica conductes vinculades al absentisme. Segons Watkins i 

Wagner (1999) els canvis que es produeixen al currículum per facilitar als 

alumnes l’aprenentatge, poden contribuir a eliminar el desencant que 

s’entén respecte a l’oferta de l’escola i baixar l’índex de conflictes. 

Tal i com ens diu Inglés (1994), el paper del tutor és primordial per 

combatre l’absentisme. Una correcta tutoria i orientació es basa, en primer 

lloc, a aconseguir una assistència regular al centre escolar.  

El tutor de l’escola també està en una posició privilegiada, perquè la seva 

proximitat a un nombre reduït d’alumnes li dóna un coneixement individual i 

una capacitat d’actuació prou important, com ens diu Inglés (1994). 
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3 Justificació, objectius i hipòtesis 

Els primers contactes amb l’absentisme escolar els vaig tenir al llarg de les 

pràctiques. El centre on vaig anar a fer-les, era el centre amb més casos 

d’absentisme en els últims anys a Mataró. A continuació veurem una taula 

amb els casos d’absentisme dels centres de Mataró, ciutat on vaig realitzar 

les pràctiques i els casos del centre on vaig anar. 

Taula1. Casos d’absentisme a Mataró. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Casos totals 25 casos 27 casos 39 casos 

Casos centre 

de pràctiques: 

Laia L’Arquera 

3 casos 5 casos 9 casos 

Mitjana dels 

centres de 

Mataró 

1,8 casos per 

centre 

2 casos per 

centre 

3 casos per 

centre 

Les dades són extretes de les memòries del programa de prevenció de 

l’absentisme escolar a Mataró. Aquestes dades són extretes dels centres 

que col·laboren amb la comissió d’absentisme de Mataró, tot i així hi ha 

molts centres que no fan arribar els seus casos ha aquesta comissió i per 

tant no tenim una informació totalitària. Tot i així, veiem com la tendència 

de casos va en augment en els últims 3 cursos. 

Com hem vist al llarg del marc teòric l’absentisme és el resultat de diferents 

factors, molts d’aquests factors apareixent al llarg d’hores lectives, per tant 

passen als centre educatius i amb els professors/es a l’aula. 

 

 



 

19 
 

El clima del centre, l’estructura organitzativa, la mida del institut, la forma 

d’agrupació del alumnat a les classes, les politiques i procediments escolars 

respecte a l’assistència a classe i l’aplicació del currículum escolar a les 

sessions, segons González (2005) són factor de condicionament directe 

respecte l’absentisme escolar. 

Per tal de lluitar contra l’absentisme González (2005) ens diu que hi ha tres 

condicions bàsiques per lluitar contra aquesta problemàtica: 

1) La implicació de tot el centre. 

2) L’exploració de la situació sobre la realitat organitzativa i pedagògica 

del centre. 

3) El compromís i dedicació dels professors. 

Vist la importància del professorat i el centre en la lluita contra l’absentisme 

escolar i les vivències viscudes al període de pràctiques, he cregut molt 

oportú investigar sobre la visió actual del professorat català respecte 

l’absentisme. 

Abans de començar amb la metodologia utilitzada al llar de la investigació 

presentarem els objectius redactats sobre el aquest estudi. 

Objectius generals: 

- Determinar els coneixements de 83 professors/es de Catalunya 

respecte l’’absentisme. 

Objectius específics: 

- Determinar la visió de 83 professors de Catalunya sobre quines són 

les causes del absentisme. 

- Determinar la visió de 83 professors de Catalunya sobre la seva 

funció respecte l’absentisme. 

Objectius personals: 

- Incrementar el coneixement sobre l’absentisme escolar. 

- Preparar i desenvolupar una investigació científica. 
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Hipòtesis: 

Un cop tenim clars els objectius i el marc teòric podem realitzar una hipòtesi 

sobre els resultats de la investigació. Prèviament recordarem la principal 

pregunta de la investigació. 

- Quin és el paper del docent per tal de prevenir i/o combatre 

l’absentisme escolar? 

- Els professors/es catalans estan formats per combatre els 

casos d’absentisme dels seus centres? 

Les hipòtesis sobre la investigació són les següents: 

- Els subjectes no tenen clar el seu paper en l’absentisme. Amb 

aquesta hipòtesis es pensa que els professors enquestats no 

saben quin rol tenen a l’hora de prevenir o resoldre 

l’absentisme escolar. 

 

- Els subjectes creuen que l’absentisme és un factor que implica 

a tercers. Per tant els professors enquestats creuen que les 

causes del absentisme i la seva resolució és un factor que 

implica a la família i altres persones externes a la relació 

professor - alumne. 
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4 Metodologia 

La investigació s’ha realitzat a partir de les dades extretes d’una enquesta 

que vaig proposar, aquesta va ser validada, mitjançant tutories amb el 

director del Treball Final de Màster i tres professors en actiu de la ciutat de 

Mataró. Aquest procés de validació està explicat al punt 4.2. 

A continuació explicaré la metodologia d’aquest estudi, desglossada en 

participants, instrument, intervenció i anàlisi de les dades. 

4.1 Participants 

La mostra està composta per 83 professors de centres educatius catalans, 

els subjecte van ser escollits a partir de la meva relació amb ells, d’aquesta 

manera em vaig assegurar que els professors que coneixia responguessin el 

qüestionari. Per altre banda, per tal d’aconseguir més respostes, vaig 

difondre el qüestionari a diferents centres via correu electrònic. 

Taula 2. Descripció de la mostra. 

Variables Valors Numèrics 

Número participants 83 

Edat (anys) 38,40±9,75 

Anys d’experiència 11,78±9,46 

Número d’homes 14 

Número de dones 69 
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La formació per ser professor d’aquests 83 participants és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Formació acadèmica dels subjectes. 
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4.2 Instrument 

L’enquesta utilitzada per recollir dades del professorat ha tingut 4 versions, 

la inicial dissenyada a partir de les dades extretes del marc teòric, la segona 

i tercera modificades a partir de les tutories amb el director del treball i una 

última modificació desprès de les respostes i opinions de tres professors en 

actiu. 

Desprès de la primera tutoria amb el director sobre l’enquesta , les 

preguntes què es van modificar, van ser: 

· La pregunta sobre la formació del professor, va deixar de ser de lliure 

resposta a elecció de resposta múltiple. 

· En la pregunta Quants casos d’absentisme escolar creu que hi ha per 

centre i any? Les respostes van passar de ser de caràcter qualitatiu a 

número de casos exacte. 

· La pregunta Quin dels següents àmbits pot ser el què causa més 

absentisme escolar? Va passar a ser: Ordena els següents àmbits en funció 

del seu índex de causalitat respecte l’absentisme escolar?  

· La pregunta sobre si el format de la sessió que proposa un professor pot 

ser el causant d’un cas d’absentisme es va modificar i va quedar així: En 

algun cas que conegui, el format de sessió proposat pel professor pot haver 

arribat a ser la causa d’un cas d’absentisme escolar? 

· La resta de preguntes de resposta múltiple van ser modificades per poder 

passar a ser preguntes de resposta gradual d’1 a 5. 

Un cop realitzades les modificacions, es va realitzar una segona tutoria 

sobre l’enquesta, a partir d’aquí els canvis que es van realitzar van ser els 

següents: 

· La pregunta: Quin rol pot arribar a tenir la identitat del centre en l’alumnat 

què no assisteix a classe? Va ser suprimida, ja que el contingut ja entrava 

en una de les preguntes de valoració d’1 a 5. 
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· En totes les preguntes graduals d’1 a 5 es va suprimir la descripció dels 

ítems 2, 3 i 4. 

· Per introduir el qüestionari es va afegir una descripció del absentisme per 

tal que tots els participants tinguessin clar el concepte. 

· Es va simplificar la pregunta: Té alguna formació continuada a destacar? 

Té alguna formació sobre diversitat , inclusió, absentisme... Quina? Que va 

passar a Té alguna formació continuada sobre diversitat , inclusió, 

absentisme... a destacar? Quina? 

Abans de començar a enviar l’enquesta als professors, em vaig reunir amb 

tres professors per analitzar la comprensió de les preguntes i respostes, els 

escollits van ser un professor d’educació física de secundària, una directora 

d’una escola de primària i una professora de primària. Tots tres són 

professors en actiu. Desprès de reunir-me amb ells es van realitzar els 

canvis següents: 

· La descripció inicial sobre l’absentisme, va passar a ser una pregunta on 

és preguntava si el professor estava d’acord amb el que deia la pregunta o 

no, així ens asseguràvem que tot el professorat llegís la pregunta. 

· La pregunta de valoració d’1 a 5 : El centre educatiu té un caràcter 

controlador i acadèmic va ser modificada a El centre educatiu té un caràcter 

controlador ja que cada professor entenia el caràcter acadèmic d’una forma 

diferent. 

El qüestionari enviat al professorat es pot trobar en l’enllaç següent: 

- http://goo.gl/forms/d0Sj0DFDgx 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/d0Sj0DFDgx
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4.3 Intervenció 

L’enquesta va ser dissenyada en Microsoft Word 2007, però per tal de donar 

facilitat als subjectes i poder fer més difusió de l’enquesta, aquesta va ser 

transformada a disseny Goggle formular, així cada subjecte podia contestar 

des del seu ordinador, smartphone o tablet i la recollida de dades es 

simplificava de forma significativa. 

El formulari de Goggle va ser publicat el 12 de maig de 2016 i va ser enviat 

als professors i centres escolars el 13 de maig de 2016, les respostes que 

s’han utilitzat , han sigut les que van ser introduïdes abans del 18 de maig 

del 2016. 

4.4 Anàlisi de les dades. 

Les dades extretes del apartat de respostes del formulari Google han estat 

traspassades a un full de Microsoft Excel 2007, a partir del qual s’extreuen 

els resultats definitius, gràfics, mitjanes i desviacions dels valors obtinguts. 

Tots els resultats seran comparats amb fonamentació teòrica extreta dels 

autors principals de la temàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

5 Resultats 

Un cop realitzades totes les enquestes, es poden extreure els resultats que 

venen a continuació. 

Pel que fa a la formació continuada absentisme, inclusió i  diversitat a 

destacar, els resultat obtinguts són els següents: 

Taula 3. Formació continuada dels subjectes. 

Sense formació continuada en absentisme, inclusió, 

diversitat.. 

48 

Formació continuada sobre absentisme, inclusió, diversitat... 35 

Dels 35 subjectes que tenen formació continuada, cap d’ells ha realitzat una 

formació específica sobre l’absentisme escolar. 

En les enquestes apareix una pregunta sobre la quantitat de casos 

d’absentisme escolar que s’ha trobat al llarg de la seva vida com a docent. 

Veiem com el 94% dels enquestats s’ha trobat algun cas d’absentisme. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Casos d’absentisme trobats com a docents. 
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Un dels elements demandats va ser el número de casos d’absentisme 

escolar que creien els subjectes que hi havia per centre. El 99% ens diuen 

que hi ha absentisme en tots els centres educatius catalans. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3. Casos d’absentisme per centre. 

Preguntàvem en l’enquesta si l’absentisme escolar és una problemàtica 

estesa en l’educació catalana.Aquesta pregunta es valorava de 1 a 5, on 1 

significava que no era una problemàtica i 5 significava que la problemàtica 

està estesa en tots els centres catalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4. Absentisme escolar com a problemàtica. 

En la pregunta Ordena els següents àmbits en funció del seu índex de 

causalitat respecte l’absentisme escolar? Els resultats obtinguts són els 

següent: 
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Taula 4. Ordre de causalitat d’absentisme. 

 1r 2n 3r 4t 

Família 71 10 1 1 

Els amics 16 26 27 12 

L’escola 16 14 10 43 

El barri on 

viu 

l’alumne 

 

26 

 

31 

 

19 

 

7 

 

A partir d’aquesta graella podem extreure un ordre , segons els subjectes 

l’ordre de causalitat del absentisme escolar seria: 

1. Família. 

2. El barri on viu l’alumne. 

3. Els amics. 

4. L’escola 

 

Pel que fa a si el professor pot ser un intermediari per resoldre l’absentisme 

escolar els nostres subjectes opinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5. Professorat com intermediari per resoldre l’absentisme. 

 

En aquesta pregunta, respondre 1 significava que el professor no hi podia 

fer res, i per altre banda, escollir el 5 significava que el professor és un 

element clau en tots els casos. 
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En la pregunta El professorat pot ser culpable del absentisme en certs 

alumnes? Els subjectes podien valorar la seva opinió de  1 a 5, on 1 

significava que el professor no era un culpable de forma directe i on 5 els 

professors són els únics culpables. Els resultats obtinguts són: 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6. Professorat com a culpable del absentisme. 

Hem preguntat en l’enquesta, si en els casos coneguts d’absentisme, el 

format de sessió proposat pel professor, podria haver sigut la causa d’un 

cas d’absentisme. Els 70% opina que en cap cas. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7. Format de sessió com causa d’absentisme. 
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L’enquesta continuava amb un seguit de preguntes de valoració d’1 a 5 on 1 

significava que combat l'absentisme, 3 significa que no influeix en 

l'absentisme i 5 on significa que causa l'absentisme escolar.  

Taula 5. Respostes sobre causalitat o prevenció d’absentisme. 

 

 

 1 2 3 4 5 

L’alumne passa les tardes lliures fora de 

casa amb els amics 

2,4% 7,2% 48,2% 31,3% 10,8% 

L’alumne té una família monoparental. 8,5% 8,5% 70,7% 12,2% 0% 

El centre educatiu té un identitat 

cooperativa. 

23,2% 32,9% 41,5% 1,2% 1,2% 

Les sessions classe es realitzen en 

format teòric i magistral. 

2,4% 7,2% 44,6% 37,3% 8,4% 

Les agrupacions de classe es realitzen 

en format heterogeni. 

20,5% 25,3% 43,4% 6% 4,8% 

L’edifici del centre és de grans 

dimensions. 

6% 6% 67,5% 16,9% 3,6% 

Els alumnes no realitzen activitat física 

extraescolar. 

7,2% 6% 51,8% 26,5% 8,4% 

Canvis constants en la plantilla de 

professorat. 

3,6% 7,2% 50,6% 28,9% 9,6% 

L’alumnat té una relació molt 

distanciada amb el professorat. 

2,4% 4,8% 19,3% 53% 20,5% 

La connexió entre escola i família es 

basa en una única interacció a l’any. 

4,8% 2,4% 24,1% 34,9% 33,7% 

Les interaccions entre professor-alumne 

són de caràcter negatiu. 

3,7% 2,4% 13,4% 42,7% 37,8% 

El centre educatiu té un caràcter 

controlador. 

15,9% 17,1% 39% 18,3% 9,8% 
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Pel que fa a la pregunta oberta: En els casos que coneix d’absentisme 

escolar, quins factors podrien haver influït en la resolució del conflicte? Les 

respostes que han aparegut més han sigut: 

- El treball entre família i escola (30 subjectes). 

- Els serveis externs al centre, serveis socials i psicòlegs (16 

subjectes) 

- El professor (13 subjectes) 

- Altres respostes (9 subjectes) 

- No han contestat (15 subjectes) 

En la darrera pregunta de caràcter obert: Des de quina assignatura com a 

professor, creu que es poden combatre més els casos de problemàtica 

escolar com l’absentisme? Les principals respostes han sigut les següents: 

- Tutoria (38 subjectes) 

- Educació Física (10 subjectes) 

- Totes les assignatures (10 subjectes) 

- Altres (13 subjectes) 

- No contesten (12 subjectes) 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

6 Discussió 

Un cop hem extret els resultats de les enquestes realitzades, hem 

d’analitzar quin significat té aquesta informació i comparar-la amb les idees 

recopilades a partir dels estudis i articles dels autors de renom sobre 

l’absentisme escolar. 

Dels 83 subjectes enquestats al llarg del treball, 48 tenen una formació 

continuada específica sobre diversitat, inclusió i/o absentisme. Per altre 

banda 35 no en tenen cap. Per tant, gran part dels subjectes, han cregut 

oportú realitzar una formació d’aquest àmbit. 

El 30% dels 83 professors enquestats ens confirmen que s’han trobat amb 

10 casos o més d’absentisme escolar al llarg de la seva experiència com a 

docents. Segons el 38% dels 83 subjectes hi ha 7 casos o més d’absentisme 

per  centre i any a Catalunya. 

33 dels 83 subjectes enquestats diuen que l’absentisme escolar és una 

problemàtica, però que està poc estesa. Per altra banda 11 dels subjectes 

ens diuen que és una problemàtica estesa arreu de Catalunya i en canvi 8 

subjectes opinen que no és una problemàtica. En l’estudi de García (2004) 

realitzat a la ciutat de Barcelona es va trobar que hi havia un 9% 

d’absentisme escolar a les escoles de primària de la ciutat i un 17% als 

centres de secundària. 

Si analitzem aquests resultats, veiem com el professorat enquestat s’ha 

trobat amb casos d’absentisme i opinen que aquest fet és una problemàtica. 

En una de les preguntes es feia ordenar quatre àmbits en funció de la seva 

causalitat d’absentisme escolar. A partir dels resultats obtinguts dels 83 

subjectes, podem dir que segons la opinió del la majoria del professorat 

enquestat, el factor més condicionant és la família i en canvi l’escola és el 

factor menys condicionant. Segons Gonzalez (2005) els causants del 

absentisme són múltiples, però els que poden ser més incidents i al mateix 

temps poden ser el que més poden canviar són l’escola i el professorat. 
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35 dels subjectes enquestats opinen que el professor pot resoldre 

l’absentisme escolar en un 3 sobre 5. Per tant pot resoldre’l però no és un 

element clau. Cap dels professors creu que el professor no hi pot fer res. 

Segons González (2005) ; (2006) i Inglés (2004) el professor és un dels 

elements que pot combatre l’absentisme escolar, però no és un únic 

element totalitari. Si separem l’anàlisi per gènere, veiem com els homes 

escullen més el 4 (43% dels homes) i les dones tenen més número de 

respostes en el 3 (47% de les dones). 

En la pregunta sobre la culpabilitat del professor en un cas d’absentisme, 42 

dels subjectes opinen que el professor no és un culpable de forma directe, 

en canvi 2 dels professors opinen que els professors són els únics culpables. 

Segons González (2005) un professor que doni feedbacks negatius 

constants al alumnat, que realitzi sessions magistrals, on només ell sigui el 

participant i tingui poc interès en l’alumnat pot arribar a provocar 

absentisme escolar. 

El 70% dels professors enquestats ens diuen que en funció de la seva 

experiència, en cap cas el format de sessió proposat pel professor pot haver 

arribat a ser la causa d’un cas d’absentisme escolar. Tal i com ens diu 

González (2006), sessions proposades per els professors de caràcter molt 

curricular i poc participatives, fan que l’alumnat s’avorreixi. Aquesta 

desmotivació cap a les sessions de les diferents assignatures és un dels 

factors que pot desencadenar en absentisme escolar. Rué (2006) ens diu 

que per tal que un alumne estigui motivat a l’aula i pugui seguir el procés 

d’aprenentatge el professor ha de realitzar un seguit de tasques: 

- Mostrar interès cap a l’aprenentatge del alumnat. 

- Proporcionar ajuda extraordinària quan l’alumne ho necessiti. 

- Guiar l’alumnat en el procés d’aprenentatge. 

- El professor dóna suport fins que l’alumne aprèn. 

- El professor dóna oportunitat que l’alumnat expressi la seva opinió. 

El 48,2% dels enquestats ens diuen que, el fet que l’alumne passi les tardes 

lliures fora de casa amb els amics, no influeix en l’absentisme escolar. Els 

autors de referència no ens diuen res d’aquest factor. 
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Que l’alumne tingui una família monoparental segons el 70,7% dels 

enquestats no influeix en l’absentisme escolar. Efectivament no influeix, al 

llarg de la recerca bibliogràfica, cap dels autors ens diu que aquest factors 

sigui condicionant. 

El 44,6% del professorat enquestat ens diu que el format de sessió classe 

magistral no influeix en l’absentisme escolar.  Si realitzem aquest anàlisis, 

en funció de la formació dels subjectes, el 63,6% dels subjectes que han 

cursat el màster de formació de professorat ens diuen que el format de 

sessió magistral pot arribar ha causar absentisme, en canvi, els subjectes 

amb altres formacions ens diuen que aquest factor no influeix, el 47,2% 

d’altres formacions. Segons González (2006) les sessions poc participatives 

de caràcter tradicional provoca un trencament del vincle entre alumne i 

escola, a causa de la desmotivació. Per tant hem de promoure tal i com ens 

diu Aubert [et alt.] (2009) la interacció comunicativa ja que crea més i 

millor coneixement.  

Tal i com ens diu Marquès (2013) un element que ens pot servir per 

motivar a l’alumnat i per tant fer-lo assistir més a l’aula és l’aplicació del 

currículum bimodal. Amb aquest els alumnes eviten les sessions on 

únicament es treballa la memòria, sinó que en les tasques pràctiques 

l’alumnat utilitzar els seus smartphones, ordinadors o tablets per consultar 

la informació. Amb aquestes tasques, l’alumne li dóna més sentit al seu 

aprenentatge.  

La falta de motivació i sentit educatiu provoquen el trencament del vincle 

alumne i escola que ens diu González (2006) pot arribar a desencadenar en 

absentisme escolar. 

El 41,5% dels enquestats ens diuen que el fet que el centre educatiu tingui 

una identitat cooperativa no influeix en l’absentisme escolar. Tal i com ens 

diu García (2004) un caràcter cooperatiu i interdependent, un plantejament 

curricular comú , amb assignatures interrelacionades, una concepció 

pedagògica que accentua els processos són elements que poden prevenir 

l’absentisme escolar. 
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Les agrupacions de classe en format heterogeni no influeixen en 

l’absentisme segons el 43,4% dels enquestats. Tal i com ens diu Aubert [et 

alt] (2009) quan segreguem l’alumnat en grups de nivell en relació al 

currículum, estem adaptant l’ensenyament al context i per tant en els grups 

amb més dificultats estem reproduint nivells baixos d’aprenentatge, 

augmentant el fracàs escolar i la exclusió.  

Com a professors hem de proporcionar els recursos necessaris per crear 

zones de desenvolupament proper, mitjançant les interaccions socials i 

eines de suport els nivells de desenvolupament cognitiu poden incrementar.  

Com ens diu González (2005) La segregació de classes per nivells provoca 

que els alumnes de nivell més baix desenvolupin actituds de resistència, 

oposició i major absentisme escolar. El concepte d’aprenentatge dialògic de 

Aubert [et alt] (2009) ens diu que mitjançant el diàleg igualitari, que 

reconeix la intel·ligència cultural en totes les persones, que s’orienta cap a 

la transformació, que prioritza la dimensió instrumental al mateix temps 

que la solidaritat, que crea sentit i que parteix de la igualtat de les 

diferencies, s’aconsegueix l’aprenentatge de forma més ajustada a les 

exigències de la societat actual de la informació i al mateix temps pot 

combatre el fracàs escolar. 

El 67,5% dels enquestats ens diuen que les grans dimensions de l’edifici no 

influeixen en l’absentisme escolar. Segons González (2006) els centres de 

grans mides i un caràcter impersonal i burocràtic poden arribar a provocar 

absentisme escolar, ja que l’alumne es troba en un entorn molt impersonal i 

se sent poc recolzat. Per altre banda, com ens diu González (2006) els 

centres més petits promouen més les relacions estretes entre alumne i 

professor, factor que farà incrementar la participació del alumnat a l’aula i 

es realitzi una prevenció amb més incidència. 
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El fet que els alumnes no realitzin activitat física extraescolar, segons el 

51,8% dels enquestats, no influeix en l’absentisme. Segons Muñoz (2011), 

l’activitat per si sola no combat l’absentisme, sinó que els educadors que la 

realitzen, si tenen una programació adequada i treballen de forma 

coordinada amb altres elements com són la família, l’escola i educadors 

socials, poden ajudar a combatre aquest element. 

El 50,6% dels professors enquestats ens diuen que els canvis constants en 

la plantilla de professorat no influeixen en l’absentisme escolar. Segons 

García (2004) la inestabilitat produïda per la rotació de les plantilles de 

professorat pot desencadenar en un augment del absentisme escolar. Tal i 

com diu González (2005) les poques hores amb un mateix professor causen 

una manca de referència al alumnat, factor que els exposa al absentisme. 

Per altra banda, que l’alumnat tingui una relació molt distanciada amb el 

professorat pot causar absentisme en alguns casos segon el 53% dels 83 

enquestats. Un context de poca tutorització individualitzada i d’excés 

d’especialització docent en àrees pot causar absentisme segons García 

(2004). 

El 34,9% ens diu que la connexió entre escola i família basada en una única 

interacció a l’any pot ser un dels causants del absentisme i el 33,7% opinen 

que és una causa clara.  Analitzant  els resultats en funció de l’edat dels 

subjectes, el 47% de menors de 35 anys ens diuen que la única interacció 

és un element clau escollint el 5 sobre 5. Per altra banda, el 40% dels 

majors de 35 anys escullen el valor de 4, per tant opinen que pot arribar a 

ser una causa d’absentisme escolar. Si comparem els subjectes en funció de 

la seva formació, el 36,3% dels subjectes que han cursat el màster de 

formació de professorat en diu que aquest és un element determinant, en 

canvi el 43,1% dels subjectes d’altres formacions ens diuen que pot causar 

absentisme, però no és determinant.  Tal i com ens diuen Martínez i Álvarez 

(2005) com més cooperació hi hagi entre famílies i escola, menys casos de 

fracàs escolar i menys casos d’absentisme. 
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Les interaccions entre professor i alumne de caràcter negatiu són un dels 

causants del absentisme, segons el 42,7% que valoren aquest fet amb un 4 

sobre 5, on 5 té un significat de causa clara d’absentisme escolar. Si 

separem aquesta valoració per l’edat dels subjectes, als menors de 35 anys 

el valor amb més moda és el 5 sobre 5 amb un 42% d’elecció. Per altra 

banda el 45% dels majors de 35 escullen el valor de 4 sobre 5.   

Amb la mateixa idea, el 36,3% dels subjectes que van cursa el màster 

opinen que la interacció negativa és un element causant d’absentisme, quan 

el 33,2% de subjectes dels que han cursat altres formacions ens diuen que 

no és tant determinant. Segons García (2004) una relació de rebuig entre 

professor i alumne causa desafecció escolar i causa nous hàbits 

d’absentisme. González (2006) ens diu que l’alumne que sent que els 

professors no el cuiden ni intentan ajudar-lo a que aprengui està en perill 

d’absentisme escolar. 

El 39% dels 83 enquestats diuen que el fet que el centre educatiu tingui un 

caràcter controlador no influeix en l’absentisme escolar. Segons García 

(2004) formes de control i sanció poden accentuar l’etiquetatge recreant i 

cronificant l’absentisme. Segons González (2006) un caràcter controlador 

pot tenir un impacte negatiu sobre certs alumnes i augmentar el factor de 

risc respecte l’absentisme escolar. En aquest cas s’han trobat diferències en 

les respostes segons el gènere, el 64% dels homes opinen que aquest 

factor no influeix, en canvi en les dones, en uns resultats molt ajustats, el 

que més respostes ha tingut és el valor de 4 amb 36% de les dones, per 

tant aquesta petita majoria opina que el caràcter controlador pot arribar a 

causar absentisme escolar. 

Pel que fa a l’experiència dels subjectes en la resolució del conflicte, 30 dels 

subjectes enquestats ens diuen que la solució es va realitzar mitjançant el 

treball entre família i escola, com ens diuen González i Álvarez (2005) la 

coordinació entre aquest dos elements són la clau no només en la resolució 

sinó en la prevenció del absentisme escolar.  
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Aquest treball segon González i Álvarez (2006) es pot realitzar des de 6 

àrees: 

 El centre com font d’ajuda a les famílies. 

 La família com font d’ajuda al centre. 

 Col·laboració dels pares i mares amb el centre. 

 Implicació dels pares i mares en les activitats d’aprenentatge dels 

seus fills a casa. 

 Participació dels pares i mares en els òrgans de gestió i decisió del 

centre. 

 Connexió i coordinació del centre i famílies amb altres entitats de la 

comunitat. 

En la darrera pregunta del qüestionari, es va demanar des de quina 

assignatura podíem combatre problemàtiques escolars com l’absentisme  38 

subjectes van contestar que la millor assignatura era tutoria. Tal i com ens 

diu Giner (2011) una acció tutorial forta , coordinada, de qualitat i que arribi 

a tothom aconsegueix millores de convivència no només dins de la classe, 

sinó fora del centre.  

Per altra banda, 10 subjectes van escollir l’assignatura d’educació física, 

segons Muñoz (2011) l’aplicació d’un programa d’educació física guiat per 

professionals de qualitat, pot provocar millores de convivència social i 

transmissió de valors. Per tant, a través de l’educació podríem treballar per 

combatre l’absentisme, però sempre ho hauríem de fer coordinant la nostra 

actuació amb altres professors i professionals del sector. 
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7 Limitacions de l’estudi 

Com en molts treballs d’investigació, al llarg del procés es van trobant 

limitacions que fan que el treball tingui una qualitat inferior a l’esperada. 

Dins aquest Treball de Final de Màster les principals limitacions han estat les 

següents: 

- La sinceritat dels enquestats. Al ser una enquesta on el 

professor pot sentir que realitza males pràctiques d’algun 

element de la seva actuació, poden haver sorgit respostes 

políticament correctes, però falses. 

- La llibertat de resposta. Al ser un enllaç de Goggle Formular 

l’accés era lliure, per tant podria haver sorgit algun cas de 

dades falsificades. Tot i així, es creu que no ha sigut el cas, ja 

que les respostes eren coherents i el termini de resposta va ser 

curt. 

- El temps. La combinació de les assignatures del curs, 

pràctiques extensives, feina, esport i treball de Final de Màster, 

porta a no poder destinar tot el temps que un vol en cada 

factor, s’ha de combinar tot, per intentar fer de la millor 

manera possible cada cosa. 

- La mostra, 83 subjectes és un bon número, però al ser 

professors de diferents poblacions, hagués estat bé analitzar el 

mateix nombre d’una mateixa ciutat o incrementar els 

subjectes del mateix territori emprat. 
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8 Conclusions 

Un cop finalitzat l’estudi sobre la visió del professorat respecte l’absentisme 

escolar, podem afirmar que els professors enquestats tenen clar que 

l’absentisme escolar és una problemàtica actual, tot i així pocs d’ells s’han 

format de forma específica sobre aquesta temàtica. 

Els subjectes enquestats tenen clar que l’escola i el professorat pot tenir 

influència en l’absentisme escolar, però no tenen clar des de quin àmbit i de 

quina manera poden combatre aquest absentisme des de el seu rol com a 

professors. 

Això fa pensar si realment estem preparats com a professors per combatre 

casos com aquests, no només d’absentisme, sinó d’altres temàtiques socials 

totalment vinculades amb les escoles.  

Jo, com a futur professor, em sento motivat per fer-ho, però no sé si els 

meus futurs companys ho estaran, i aquests són primordials, ja que el 

treball en equip és determinant en aquests casos. Els centres educatius amb 

més nivell d’aprenentatge i millor convivència són aquells que obren els 

seus espais al diàleg igualitari entre professorat, família, professionals, 

voluntaris, alumnes i altres persones de l’entorn del alumnat segons Aubert 

[et alt] (2009). 

Una de les principals problemàtiques que hem de treballar, no només com a 

professors, sinó com persones d’aquesta societat, és la igualtat. Tal i com 

ens diu Hernàndez i Villar (2015) la solució del fracàs escolar és afavorir la 

igualtat . 

El professorat té una eina per treballar aquesta igualtat, aquesta és 

l’aprenentatge dialògic. Per tal de poder promoure un aprenentatge dialògic 

segons Aubert [et alt.](2009) s’han de complir amb set principis: 

1) Diàleg igualitari entre les diferents persones. 

2)  Intel·ligència cultural. 

3) Transformació, entenem per transformació totes aquelles possibilitats 

de canvi en les persones i el seu context. 
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4) Dimensió instrumental: Inclou l’aprenentatge de tots els 

coneixements imprescindibles per viure en la societat actual. 

5) Creació de sentit: Iniciar a partir de la interacció , de les demandes i 

necessitats pròpies de la persona. 

6) Solidaritat  

7) Igualtat de diferencies: Valorar la diversitat de persones com un 

element de riquesa cultural. 

D’aquesta forma podrem lluitar i afavorir la igualtat, cosa que ens ajuda a 

combatre no només l’absentisme escolar, sinó altres desigualtat educatives. 

Per tant, espero ser un professor que promogui la igualtat, que treballi de 

forma cooperativa amb els companys, famílies i entitats i que assumeixi el 

seu rol en l’absentisme escolar, i lluiti per combatre’l, sense posar les culpes 

a tercers. Al mateix temps, vull ser un professor amb constant renovació, 

per tal de ser un dels millors, sempre cal estar a la última, només 

planificant unitats didàctiques i preparant sessions, sinó també en tots 

aquells aspectes més socials, que normalment passen desapercebuts i que 

fan que un professor passi a ser un educador de qualitat. 

Amb el Màster de Formació de professorat, especialitzat en Educació Física, 

hem treballat aquestes temàtiques, de forma teòrica ,al segon semestre. 

Tot i així crec que no estem preparats, ja que sabem que aquests elements 

existeixen, però no sabem com detectar-los o combatre’ls, ja que no hem 

vist la part més pràctica d’aquest àmbit social. 
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