
Assistència 

L'institutL'institutL'institutL'institut    començacomençacomençacomença    lesleslesles    sevessevessevesseves    classesclassesclassesclasses    aaaa    lesleslesles    8888::::30303030    alalalal    matímatímatímatí    iiii    aaaa    lesleslesles    15151515::::30303030    aaaa    lalalala    tardatardatardatarda....    L'alumnatL'alumnatL'alumnatL'alumnat    quequequeque    arribiarribiarribiarribi    unununun    copcopcopcop    
passatspassatspassatspassats    elselselsels    primersprimersprimersprimers    cinccinccinccinc    minutsminutsminutsminuts    hauràhauràhauràhaurà    d'esperard'esperard'esperard'esperar    alalalal    vestíbulvestíbulvestíbulvestíbul    finsfinsfinsfins    quequequeque    elelelel    personalpersonalpersonalpersonal    dededede    consergeriaconsergeriaconsergeriaconsergeria    elselselsels    
permetipermetipermetipermeti    pujarpujarpujarpujar    aaaa    classeclasseclasseclasse....    

    

SiSiSiSi    elelelel    retardretardretardretard    excedeixexcedeixexcedeixexcedeix    elselselsels    15151515    minutsminutsminutsminuts    iiii    nononono    hihihihi    hahahaha    capcapcapcap    justificaciójustificaciójustificaciójustificació    escrita,escrita,escrita,escrita,    l'alumnatl'alumnatl'alumnatl'alumnat    nononono    podràpodràpodràpodrà    pujarpujarpujarpujar    aaaa    lesleslesles    aulesaulesaulesaules    
finsfinsfinsfins    aaaa    lalalala    classeclasseclasseclasse    següentsegüentsegüentsegüent    iiii    elelelel    retardretardretardretard    eseseses    consideraràconsideraràconsideraràconsiderarà    unaunaunauna    faltafaltafaltafalta    d'assistènciad'assistènciad'assistènciad'assistència....    

    

EnEnEnEn    cascascascas    dededede    d'absènciad'absènciad'absènciad'absència    oooo    retardretardretardretard    aaaa    primeraprimeraprimeraprimera    horahorahorahora    deldeldeldel    matímatímatímatí    oooo    dededede    
lalalala    tarda,tarda,tarda,tarda,    s'avisaràs'avisaràs'avisaràs'avisarà    lalalala    famíliafamíliafamíliafamília    mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant    correucorreucorreucorreu    electrònic*electrònic*electrònic*electrònic*....    

    
****    SiSiSiSi    algúalgúalgúalgú    necessitanecessitanecessitanecessita    quequequeque    aquestaaquestaaquestaaquesta    comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació    siguisiguisiguisigui        viaviaviavia    SMSSMSSMSSMS,,,,    calcalcalcal    
notificarnotificarnotificarnotificar----hohohoho    aaaa    lalalala    secretariasecretariasecretariasecretaria    deldeldeldel    centrecentrecentrecentre    



Assistència 

QuinzenalmentQuinzenalmentQuinzenalmentQuinzenalment    s'enviaràs'enviaràs'enviaràs'enviarà    aaaa    lalalala    famíliafamíliafamíliafamília    unununun    informeinformeinformeinforme    d’assistènciad’assistènciad’assistènciad’assistència    iiii    lalalala    puntualitatpuntualitatpuntualitatpuntualitat    dededede    l'alumnatl'alumnatl'alumnatl'alumnat    mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant    unununun    
correucorreucorreucorreu    electrònicelectrònicelectrònicelectrònic....    AquestAquestAquestAquest    informeinformeinformeinforme    tambétambétambétambé    inclouràinclouràinclouràinclourà    unununun    resumresumresumresum    dededede    lesleslesles    petitespetitespetitespetites    incidènciesincidènciesincidènciesincidències    dededede    convivènciaconvivènciaconvivènciaconvivència    iiii    dededede    
seguimentseguimentseguimentseguiment    deldeldeldel    treballtreballtreballtreball    quotidiàquotidiàquotidiàquotidià....    

    

L’alumnatL’alumnatL’alumnatL’alumnat    hahahaha    dededede    justificarjustificarjustificarjustificar    totestotestotestotes    lesleslesles    faltesfaltesfaltesfaltes    d’assistènciad’assistènciad’assistènciad’assistència    iiii    dededede    puntualitatpuntualitatpuntualitatpuntualitat    dededede    maneramaneramaneramanera    immediataimmediataimmediataimmediata    mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant    elelelel    
modelmodelmodelmodel    quequequeque    eseseses    potpotpotpot    descarregardescarregardescarregardescarregar    aaaa    l'espail'espail'espail'espai    webwebwebweb    deldeldeldel    centrecentrecentrecentre    [[[[httphttphttphttp::::////////agoraagoraagoraagora....xtecxtecxtecxtec....cat/ieslasedeta/formulariscat/ieslasedeta/formulariscat/ieslasedeta/formulariscat/ieslasedeta/formularis----iiii----
impressosimpressosimpressosimpressos]]]]    iiii    quequequeque    hahahaha    dededede    deixardeixardeixardeixar    degudamentdegudamentdegudamentdegudament    complimentatcomplimentatcomplimentatcomplimentat    aaaa    lalalala    bústiabústiabústiabústia    quequequeque    hihihihi    hahahaha    alalalal    costatcostatcostatcostat    dededede    consergeriaconsergeriaconsergeriaconsergeria....    

    

SiSiSiSi    lalalala    faltafaltafaltafalta    d'assistènciad'assistènciad'assistènciad'assistència    eseseses    potpotpotpot    preveurepreveurepreveurepreveure    ambambambamb    antelació,antelació,antelació,antelació,    calcalcalcal    comunicarcomunicarcomunicarcomunicar----lalalala    prèviamentprèviamentprèviamentprèviament    alalalal    tutortutortutortutor    oooo    tutoratutoratutoratutora    
individualindividualindividualindividual    o,o,o,o,    sisisisi    hahahaha    estatestatestatestat    sobrevinguda,sobrevinguda,sobrevinguda,sobrevinguda,    ésésésés    bobobobo    informarinformarinformarinformar    telefònicamenttelefònicamenttelefònicamenttelefònicament    lalalala    consergeriaconsergeriaconsergeriaconsergeria    deldeldeldel    centrecentrecentrecentre    alalalal    mésmésmésmés    
aviataviataviataviat    possiblepossiblepossiblepossible....    Posteriorment,Posteriorment,Posteriorment,Posteriorment,    però,però,però,però,    caldràcaldràcaldràcaldrà    justificarjustificarjustificarjustificar    perperperper    escritescritescritescrit....    
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PerPerPerPer    sortirsortirsortirsortir    dededede    l’institutl’institutl’institutl’institut    durantdurantdurantdurant    l’horaril’horaril’horaril’horari    escolar,escolar,escolar,escolar,    enenenen    cascascascas    dededede    visitavisitavisitavisita    mèdicamèdicamèdicamèdica    oooo    perperperper    qualsevolqualsevolqualsevolqualsevol    altraaltraaltraaltra    gestiógestiógestiógestió    prevista,prevista,prevista,prevista,    
ésésésés    prescriptiuprescriptiuprescriptiuprescriptiu    presentarpresentarpresentarpresentar    l’autoritzaciól’autoritzaciól’autoritzaciól’autorització    escritaescritaescritaescrita    deldeldeldel    pare,pare,pare,pare,    maremaremaremare    oooo    tutortutortutortutor    legallegallegallegal    dededede    l’alumnel’alumnel’alumnel’alumne;;;;    enenenen    cascascascas    quequequeque    aquestaquestaquestaquest    
siguisiguisiguisigui    menormenormenormenor    d’edatd’edatd’edatd’edat....    AquestaAquestaAquestaAquesta    autoritzacióautoritzacióautoritzacióautorització    hauràhauràhauràhaurà    dededede    ferferferfer----sesesese    ambambambamb    elelelel    modelmodelmodelmodel    quequequeque    potpotpotpot    descarregardescarregardescarregardescarregar----sesesese    aaaa    l'espail'espail'espail'espai    
webwebwebweb    deldeldeldel    centrecentrecentrecentre    [[[[httphttphttphttp::::////////agoraagoraagoraagora....xtecxtecxtecxtec....cat/ieslasedeta/formulariscat/ieslasedeta/formulariscat/ieslasedeta/formulariscat/ieslasedeta/formularis----iiii----impressosimpressosimpressosimpressos]]]]    iiii    hauràhauràhauràhaurà    dededede    presentarpresentarpresentarpresentar----sesesese    alalalal    
professoratprofessoratprofessoratprofessorat    dededede    guàrdia,guàrdia,guàrdia,guàrdia,    quequequeque    comprovaràcomprovaràcomprovaràcomprovarà    lalalala    sevasevasevaseva    veracitatveracitatveracitatveracitat    perperperper    telèfontelèfontelèfontelèfon    abansabansabansabans    dededede    permetrepermetrepermetrepermetre----lililili    lalalala    sortidasortidasortidasortida    deldeldeldel    
centrecentrecentrecentre....    

    

SiSiSiSi    unununun    alumne/aalumne/aalumne/aalumne/a    menormenormenormenor    d'edatd'edatd'edatd'edat    eseseses    trobatrobatrobatroba    malamentmalamentmalamentmalament    durantdurantdurantdurant    lalalala    jornadajornadajornadajornada    escolar,escolar,escolar,escolar,    eseseses    trucaràtrucaràtrucaràtrucarà    aaaa    lalalala    famíliafamíliafamíliafamília    perquèperquèperquèperquè    
elelelel    vinguinvinguinvinguinvinguin    aaaa    buscar,buscar,buscar,buscar,    dededede    nononono    serserserser    aixíaixíaixíaixí    nononono    podràpodràpodràpodrà    sortirsortirsortirsortir    deldeldeldel    centrecentrecentrecentre....    


