Model per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO
En/Na __________________________________________________ tutor/a legal de
l’alumne/a ________________________________________________, matriculat a
l’Institut _________________________________ en el ___ curs d_ ____________
declara que:
• està d’acord amb la proposta que ha rebut de l’Institut i del Club Natació
Banyoles perquè l’alumne/a participi en el projecte formatiu del Centre de
Tecnificació Esportiva de Banyoles durant el curs 2012-2013, a l’empara de la
Resolució de la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat, de 15 de
juliol de 2011, per la qual s’autoritza una adaptació curricular per a l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a l’institut Pere Alsius i
Torrent, l’Institut Pla de l’Estany, el centre privat concertat Casa Nostra i
l’institut Josep Brugulat de Banyoles;

•

ha estat informat que la permanència en el projecte està subjecta al
compliment estricte de les normes de organització i funcionament de l’institut i
del Club Natació Banyoles, i que en cas d’incompliment l’alumne/a haurà
d’abandonar el projecte;

•

ha estat informat que l’adaptació curricular que l’institut fa a l’alumne/a a fi que
aquest pugui participar en el projecte consisteix en:
o

un reconeixement dels continguts i objectius de les matèries d’Educació
Física i optativa, que es consideren assolits a través de les activitats
esportives que realitzen al CTEB, i que es qualificaran de forma
conjunta entre el CNB i l'Institut i formaran part del seu expedient
acadèmic.

o

Per tant, la càrrega lectiva del curs serà de 26 hores setmanals, que es
distribueix de dilluns a divendres en horari de matí i tarda amb una
franja horària dedicada als entrenaments durant els matins de dimarts i
dijous (alternativa dimecres i divendres) de 12.30 a 15.00. La qual cosa
implica una reducció de 4 hores (3r ESO) o 5h (4t ESO) sobre l’horari
lectiu ordinari;

•

ha estat informat que el desplaçament entre el centre educatiu i les
instal·lacions del Cub Natació Banyoles es fa sota l’acompanyament d’un
responsable del Club Natació Banyoles;

•

ha estat informat que l’alumne/a es troba sota la responsabilitat civil del Club
Natació Banyoles, durant el període que aquest realitza la formació esportiva,
que inclou els desplaçaments a les instal·lacions;

•

eximeix al l’institut de responsabilitat civil durant el període que aquest realitza
la formació esportiva, que inclou els desplaçaments a les instal·lacions;

•

ha estat informat que la participació de l’alumne/a en el projecte abasta
exclusivament el curs 2012-2013, i que la seva continuïtat està subjecta a la del
projecte i a que l’Institut i el Club Natació Banyoles proposin la participació de
l’alumne/a en el proper curs escolar, en base als criteris acadèmics i esportius
establerts en l'acord de col·laboració entre el centre educatiu i el Club Natació
Banyoles.

I als efectes oportuns, signa
Signatura:
Signat:__________________
Banyoles, a _____ d_

___________ de ______

A L’ATENCIÓ DEL / DE LA DIRECTOR/A DE L’INSTITUT
______________________________
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