
Annex 2. INDICADORS DE RISC D’ABSENTISME ESCOLAR 

ALUMNE/A CURS 

CENTRE 

 AMB RELACIÓ A L’ALUMNE/A Freqüència 
 Conductes observades Quasi 

mai 
De 
vegades 

Sovint Quasi 
sempre 

1 Manca de puntualitat     
2 No porta els materials ni fa les activitats pròpies 

de l’aprenentatge 
    

3 Actitud passiva, inhibició, poc comunicatiu, 
retraïment, manca d’interès per realitzar els 
treballs a l’aula en més d’una matèria 

    

4 Mancances en l’adquisició/consolidació d’hàbits 
fonamentals (higiene/salut, alimentació, ordre, 
normes bàsiques de convivència, etc) 

    

5 Grup d’iguals amb conductes absentistes     
6 Faltes de disciplina     
7 Baix rendiment escolar, dèficits evolutius i 

cognitius 
    

8 Altres:     
 Conductes explicitades per l’alumne/a     
9 Desinterès general/manca de satisfacció pel 

que es fa a l’aula 
    

10 Interès declarat d’abandonar els estudis     
11 Manca expectatives personals, acadèmiques o 

laborals 
    

12 Altres:     
 AMB RELACIÓ A LA FAMÍLIA     
 Informacions aportades pels professionals 

(interns o externs al centre) 
Quasi 
mai 

De 
vegades 

Sovint Quasi 
sempre 

13 Absentisme de les famílies quan són requerides 
pel centre 

    

14 Desestructuració familiar i altres situacions de 
risc social (situació econòmica precària, 
despreocupació global pels fills, toxicomanies, 
alcoholisme o altres malalties greus, 
inestabilitat nucli familiar...) 

    

15 Desinterès familiar per l’escola, valors familiars 
allunyats dels valors escolars, canvis de centre 

    

16 Sobreprotecció dels fills/es     
17 Poca autoritat familiar     
18 Problemes de salut de l’alumne/a     
19 Incorporació avançada dels fills/es a la vida 

adulta (treball, cura dels germans, etc.) 
    

20 Altres:     
 
NOM TUTOR/A:      

Data actualització 

Signatura 
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