Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

SOL·LICITUD D'ADAPTACIÓ DE MATÈRIES D’EDUCACIÓ FÍSICA DE L'ESO I BATXILLERAT
PER ALS ALUMNES ESPORTISTES ( IAPE ó MÉS DE 9H D’ENTRENAMENT SETMANAL)
En/na __________________________________________, amb DNI _____________________ ,
pare/mare/tutor de l'alumne/a ______________________________ ,de ___________ anys d'edat,
Exposo

1.

Que, en el curs acadèmic 2020-2021, el meu fill/a estudiarà __________________ curs a

l’Institut Carles Vallbona de Granollers.
2.

Que simultàniament s’entrena en el club________________________________________, en

el marc del projecte d'Institut d'Atenció a la Pràctica Esportiva o fent més de 9h d’entrenament.
3.

Segons l'acord entre els clubs i el centre, els alumnes al llarg de la setmana aprofitaran les

hores d'adaptació per entrenar al club.
4.

Accepto el Pla Individualitzat (PI) del meu fill/a proposat pel centre.

5.

El club farà arribar el certificat del meu fill/a conforme forma part del projecte IAPE o entrena

més de 9h a la setmana de dilluns a divendres. En aquest últim cas ,ha de presentar el certificat de la
Federació corresponent
6.

He llegit el projecte esportiu IAPE que està a la WEB del centre.

7.

He llegit el PI del meu fill/a.

Sol·licito
Que, d'acord amb allò que preveu la Resolució d'Institut d'Atenció a la Pràctica Esportiva de l’Institut
Carles Vallbona , adaptin:
- Les matèries optatives i / o específiques: 2-4 hores ( només projecte IAPE )
- La matèria d'educació física: 2 hores
Aquesta sol·licitud serà vàlida mentre el meu fill/a sigui esportista del club i estigui matriculat al centre.
En cas de donar-se de baixa del centre o del club deixarà de tenir validesa.
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Els alumnes que no formen part del projecte IAPE han de fer arribar una sol·licitud cada curs escolar.

Declaro
Que, l’Institut Carles Vallbona ha posat al meu abast el Pla Individualitzat, que l’he llegit i que estic
assabentat del seu contingut i del projecte esportiu IAPE del centre.
Que em faig responsable que el meu fill/a si no entrena amb el seu club en l’horari lectiu romandrà al
centre en l’aula d’estudi i aprofitarà aquest temps per estudiar.

Signatura
(Nom, cognoms i DNI)

Granollers, a

de setembre de 2020
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