
 
 
Jo, ..................................................... (nom de l’alumne/a) amb DNI ........................        

alumne/a de l'institut .......................................... cursant actualment ................❑   ESO 

                                                                                                               ................❑   BTX 

alumne/a repetidor/a ❑ SÍ   ❑  NO 

  

em comprometo a: 

- Assistir a totes les sessions de Suport a l’Estudi en l’horari assignat. Les absències              
s’hauran de justificar per la mare/pare o tutor/a legal. La realització de més de dues               
faltes d'assistència per trimestre no justificades implicarà la pèrdua de plaça de            
l’alumne/a. 

- Ser puntual a les sessions. La manca reiterada de puntualitat es notificarà a la              

família de l’alumne/a. 

- Tenir un bon comportament dins i fora de l’aula. El comportament inadequat en les              

sessions que suposin alteracions de l'ambient de treball, faltes de respecte a            

qualsevol dels/les components del grup o al/la responsable del mateix suposaran la            

baixa de l’alumne/a. 

- Portar el material necessari (agenda, llapis, bolígraf, fulls, goma, regles,          
calculadora…) per treballar les assignatures que s’estableixin. El no compliment de           
forma reiterada d’aquesta norma pot suposar la baixa de l’alumne/a. 

- Portar obligatòriament el material de Suport a l’Estudi “Tu Pots!” entregat a            
l’alumne/a. 

- No fer ús del mòbil durant les sessions. El mòbil ha de romandre apagat durant les                
sessions de suport i en un lloc no visible per no interferir en la concentració de                
l’alumnat. 

- Fer un ús responsable dels espais. Si algú causa danys a les instal·lacions, als              
materials o bé els sostreu, estarà obligat a reparar-los i/o restituir-los. 

 
- Treballar les assignatures de ciències o lletres a les quals presento més dificultats,             

en funció de l’horari establert per Suport a l’Estudi “Tu Pots!”. 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal s’informa a la persona                    
interessada que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament                
informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  
*En cas d’alumnes amb pares i/o mares separats/des, notificar el telèfon prioritari per les comunicacions.  



 
Telèfon/s de contacte: *...............................................  

                                      ……………………………………………..  

Horari d’atenció …………….……….. 

Correu electrònic: ...........................................................................  

                             ……………………………………………………………………….  

 

 
Signatura de l’alumne/a, Signatura del pare/mare/tutor legal, 
 
 
 
 
 
 
❑   Autoritzo a Suport a l’Estudi “Tu Pots!” a disposar d’una còpia del butlletí de notes. 

❑ Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a prendre imatges i/o             
enregistrament audiovisual del/la menor a dalt esmentat/da, així com la publicació i            
difusió de les mateixes en mitjans de comunicació local. 
 
Suport a l’Estudi és gratuït per a les famílies encara que suposa un cost econòmic com 
a recurs ofert per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Sant Boi de Llobregat, ............ de ................................... de 201_ 
 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal s’informa a la persona                    
interessada que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament                
informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  
*En cas d’alumnes amb pares i/o mares separats/des, notificar el telèfon prioritari per les comunicacions.  


