Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta

ALUMNES MENORS

Pare, mare o tutor legal,

Atesa la minoria d'edat del vostre/a fill/a, us informem que els estudis impartits
a les Escoles Oficials d'Idiomes són estudis post obligatoris de règim especial,
la qual cosa comporta que en cas d'absència del professor, els alumnes no
tenen professor tutor ni professor de guàrdia que pugui vigilar-los.
Per tant, durant la primera setmana de classe, retorneu a Secretaria aquest full
degudament signat, en el qual us doneu per assabentats d'aquesta situació i
alhora doneu les instruccions d'actuació al vostre fill/a en cas d'absència del
professor.
Per altra banda, el professor farà un seguiment de l'assistència de l'alumne/a
menor d'edat, que podreu consultar a través de CENTROS-NET a inicis del
mes següent.
A l'USUARI heu d'introduir la vostra data de naixement seguint aquest model:
00-00-0000 i a la CONTRASENYA, el vostre DNI (sense lletra).
També es podrà concertar cita prèvia amb el/la professor/a corresponent, però
heu de saber que a partir d’ara no es truca ni s'escriu als pares, tal i com
passa en els ensenyaments reglats o obligatoris.
Així mateix, us recordem que per tal de tenir dret a l'avaluació contínua no es
pot tenir més d'un 35 % de faltes d'assistència.
Restem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol aclariment.
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En/na.....................................................................................................................
Pare/mare/tutor legal de........................................................................................

FAIG CONSTAR:

Que estic assabentat/ada que el/la meu/va fill/a queda sense vigilància en cas
d’absència inesperada del/la seu/va professor/a i que me’n faig càrrec del
control de la seva assistència a l’escola.

Signatura:

Data:
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