COMPROMÍS D'ASSISTÈNCIA A CLASSE

C/ Galicia, 10 – C/ Pintor vergara, 3 12004 Castelló de la Plana

Tel/fax. 964 21 86 17

www.coopsalus.com

e-mail: info@coopsalus.com

Segons dicta l'ORDRE 79/2010, de 27 d'agost (DOCV 6/9/2010), de la Conselleria d'Educació, per la qual es
regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional “Els aprenentatges de l'alumnat
seran avaluats de manera contínua”. “Per a això, en règim presencial, serà necessària l'assistència almenys al
85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul.”
“En el període que transcórrega des de l'inici del curs escolar fins a la finalització del mes d'octubre, quan un
alumne o alumna acumule un nombre de faltes d'assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual
o superior a l'establit anteriorment o 10 dies consecutius d'inassistència, el director o directora del centre, a
proposta del tutor o tutora del grup d'alumnes i alumnes, acordarà l'anul·lació de matrícula que s'haguera
formalitzat”.
“Quan la superació del 15% d'hores d'inassistència, injustificades o amb justificació insuficient, o de 10 dies
lectius consecutius s'aconseguira després del mes d'octubre també s'acordarà l'anul·lació de matrícula excepte en
el cas que no existisca oferta pública del cicle formatiu en règim semipresencial o a distància a la província, i en
aquest cas aquest alumnat perdrà el dret a l'avaluació contínua i només podrà presentar-se a l'avaluació
final dels mòduls corresponents.”

ALUMNE/A* (nom i cognoms):
amb DNI:

i DATA DE NAIXEMENT:

MATRICULAT/DA en el cicle formatiu (marcar amb una X):
Grau Mitjà:

 Cures Auxiliars d'Infermeria

 Farmàcia i Parafarmàcia

Grau Superior

 Higiene Bucodental



Dietètica

* En cas de ser MENOR D'EDAT:
PARE/MARE/TUTOR/A* (nom i cognoms):
amb DNI:
EXPOSA: Que coneix la norma per la qual perdrà la condició d'alumne/a o el dret a l'avaluació
contínua en el cas de tindre un percentatge de faltes no justificades degudament i que es
compromet a assistir amb regularitat a les classes, per la qual cosa SIGNE EL PRESENT
DOCUMENT ACCEPTANT AQUESTES CONDICIONS.
A Castelló de la Plana,
Signatura del pare/mare/tutor/a
(* En cas de ser l'ALUMNE/A MENOR D'EDAT)

de

de 20
Signa alumne/a

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), l'informem que les dades de caràcter personal que figuren en la present
comunicació són tractats per *SALUS *COOP.V i pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, etc., així com per a donar-se de baixa si no desitja rebre més
informació sobre els nostres serveis, dirigint-se per escrit a la següent adreça: Carrer del Pintor Vergara, 3, 12004 Castelló de la Plana, o al mail:
protecciondedatos@coopsalus.com

