Benvolgut/uda,
Aquest curs està organitzat per l’EOIBD, que és un centre d’ensenyament d’idiomes
no obligatoris de règim especial per a alumnat major de 14 anys.
L’assistència al curs és obligatòria, però el centre és obert i és responsabilitat de
l’alumnat l’assistència a classe. La direcció de l’escola no es fa responsable d’allò
que pugui passar a l’alumnat fora de les instal·lacions del centre en horari lectiu.
Segons consta a la nostra base de dades el vostre fill/la vostra filla, menor de 16
anys, està matriculat/da al nostre centre. El Consorci d’Educació de Barcelona ens
ha indicat que cal dur control d’assistència d’aquests alumnes. L’assistència és
obligatòria i es duu un control diari, mitjançant el full de signatures. En cas que el
menor no assisteixi a classe, i no hi hagi justificació de l’absència, se n’ha d’informar
els pares o tutors legals. Es comptabilitza com a absència el dia sencer, la falta a la
segona part de la sessió i la falta de puntualitat.
Per facilitar aquest procés de control, us lliurem adjunt un full que caldrà que porti en
cas d’absència signat pel pare/ mare o tutor/a (full de Justificació d’absències de
l’EOIBD).
Us preguem que col·laboreu i demaneu al noi/ a la noia que presenti al/a la
professor/a aquesta justificació signada puntualment en cas d’absència (abans, si
l’absència es pot preveure, o el primer dia de classe després de l’absència, si no es
podia preveure).
Rebreu un SMS el segon dia d’absència no justificada.
Així mateix, us demanem que llegiu, empleneu i signeu el document que teniu a
continuació
i
ens
el
feu
arribar
per
correu
electrònic
a
documentaciocursosespecials@eoibd.cat. Recordeu que la matrícula no es
considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.
Gràcies per la vostra col·laboració,

Joana Àlvarez
Directora
EOI Barcelona Drassanes
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En/Na

_____________________________________________________________,

amb

NIF/NIE/passaport _______________________, com a pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a
menor d’edat, _______________________________________________________________, que
cursa l’idioma _________________,

□ he rebut aquesta informació i hi estic d’acord
□ autoritzo aquest/a alumne/a a sortir del centre en horari del curs en totes les activitats
organitzades pel centre al llarg del curs

□ cedeixo

□ NO cedeixo

a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes els seus drets d’imatge per a fotografies o
filmacions d’activitats escolars o extraescolars per ser publicades a:
 el web del centre
 revistes o publicacions del centre
 espais de comunicació com xarxes socials del centre o a plataformes educatives o blocs
 mitjans de comunicació o altres institucions externes que tinguin autorització de la direcció
del centre per enregistrar imatges al centre
així com per ser utilitzades en activitats pedagògiques de formació del professorat.
I perquè consti, signo aquest document.
Barcelona, _____ de/d’ ___________ de 20___

Signatura:

Dades del pare/ de la mare o tutor/a legal per avisar en cas d’absència no justificada:
Telèfon: __________________________________ Correu electrònic: _______________________

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES/RETARD A L’EOIBD per a menors de 16 anys
En/Na_________________________________________,
__________________,

com

a

pare/mare

amb
o

DNI/NIE
tutor/a

de

passaport
l’alumne/a

_______________________________, que actualment està matriculat/da a un curs de l’idioma
_______________, JUSTIFICO l’/el
Absència

Dia/dies:_______________________

Retard

Dia: _______________ Hora: ________________

a l’EOIBD pels següents motius:
___________________________________________________________________________________
I perquè consti, signo aquest justificant:
___________________, ______ de/d’__________de 20_____
_______________________________________________________________________________

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES/RETARD A L’EOIBD per a menors de 16 anys
En/Na_________________________________________,
__________________,

com

a

pare/mare

amb
o

DNI/NIE
tutor/a

de

passaport
l’alumne/a

_______________________________, que actualment està matriculat/da a un curs de l’idioma
_______________, JUSTIFICO l’/el
Absència

Dia/dies:_______________________

Retard

Dia: _______________ Hora: ________________

a l’EOIBD pels següents motius:
___________________________________________________________________________________
I perquè consti, signo aquest justificant:
___________________, ______ de/d’__________de 20_____
_______________________________________________________________________________

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES/RETARD A L’EOIBD per a menors de 16 anys
En/Na_________________________________________,
amb
DNI/NIE
passaport
__________________,

com

a

pare/mare

o

tutor/a

de

l’alumne/a

_______________________________, que actualment està matriculat/da a un curs de l’idioma
_______________, JUSTIFICO l’/el
Absència

Dia/dies:_______________________

Retard

Dia: _______________ Hora: ________________

a l’EOIBD pels següents motius:
___________________________________________________________________________________
I perquè consti, signo aquest justificant:
___________________, ______ de/d’__________de 20_____

