
   

 

 

 

TALLER D’ESTUDI ASSISTIT (TEA) 

El TEA és una activitat gratuïta que es du a terme al centre, fora de l’horari 

escolar, que ajuda l’alumne tant a reforçar els continguts d’aquelles assignatures 

que li costen més, com a adquirir o consolidar els hàbits escolars d’organització, 

planificació i estudi. 

Inici: 5 d’octubre de 2020   Finalització: juny de 2021 

Lloc: INS La Garrotxa   Aules: 14 i 17 

Persona de referència del centre: Maica Cima Pellicer 

Monitores del TEA:  

HORARI DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES  de 15,30h a 16,30h  

 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

 
 

NOM:  _____________________________________________  CURS: ___ 
 
*Podeu triar assistir al taller el nombre de dies que vulgueu, sempre que hi hagi places disponibles.  

 

Marqueu amb una creu (X) dins del quadre () la classe o classes a què voldríeu 
assistir: 

 
 
 

  
 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

 

De 
15:30 

a 
16:30h 

 PRIMER CICLE 

(AULA 14)  

 PRIMER CICLE 

(AULA 14)  

 PRIMER CICLE 

(AULA 14)  

 PRIMER CICLE 

(AULA 14)  

 SEGON CICLE 

(AULA 17) 

 SEGON CICLE 

(AULA 17) 

 SEGON CICLE 

(AULA 17) 

 SEGON CICLE 

(AULA 17) 



   

 
 

 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

 

L’Ajuntament d’Olot, a través del Pla Educatiu d’Entorn, ofereix un TALLER 

D’ESTUDI ASSISTIT, totalment gratuït, als alumnes de l’institut. Cal però, 

complir una sèrie de compromisos: 

 

- L’institut es compromet a vetllar perquè el Taller funcioni com a suport en 

l’aprenentatge i a portar un control de les faltes d’assistència.  

 

- Els alumnes es comprometen a respectar les normes de convivència i 

d’organització del centre.  

 

- La família es compromet a comunicar al centre i a justificar (si s’escau) 

les faltes d’assistència de l’alumne/a. 

 

Per la present , en/na .................................................................................  

AUTORITZO que el meu fill/a  .......................................................................  

assisteixi al Taller d’Estudi Assistit de l’ Institut Garrotxa i em COMPROMETO que 

hi assisteixi de manera regular.  

 

Així mateix, accepto les normes següents de funcionament d’aquest taller:  

 

1.- Mostrar interès per l’estudi i el treball.  

2.- Assistir de forma regular i comunicar al centre les faltes justificades.  

3.- Ser puntuals, respectar les normes de comportament i de convivència: 

respecte cap als companys, el professorat i les instal·lacions, actitud de silenci a 

l’hora de treballar i portar el material necessari.  

4.- Complir les mesures organitzatives i sanitàries en relació a la Covid-19 que 

apareixen en el Pla d’Organització per a l’obertura del centre per al curs 2020-

2021. 

 

També ACCEPTO que, si aquestes normes no es compleixen, el meu fill/a perdi el 

dret d’assistència al taller, i la seva plaça pugui ser ocupada per un altre 

alumne/a.  

 

Per això, signem la present a Olot,   ............   de    .........................    de 2020 

 

Institut Garrotxa                        Alumne/a                          Pare, mare, tutor  


