AJUTS ESCOLARS BUTLLETÍ N. 4
AJUTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER ABSÈNCIES ESCOLARS PER LLARGA MALALTIA.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els
ajuts pels escolars, que per llarga malaltia no puguin seguir el curs escolar amb
regularitat i hagin de seguir el curs en el seu propi domicili.

Quins passos haureu de donar?
•

Omplir la sol·licitud que us facilitaran a les delegacions del Departament
d’Ensenyament

•

El metge haurà de fer un certificat oficial indicant el temps que preveu que el
nen/a no podrà assistir a l’escola .

•

L’inspector i l’escola programaran les hores que diàriament haurà de fer de
classe el vostre fill. També és molt convenient que el professor que li doni les
classes sigui, a ser possible, de la mateixa escola o us el recomani aquesta. Això
és molt important de cara a unificar criteris i a fer el seguiment del treball que
es realitzi.

•

El Consell Escolar del Centre haurà d’aprovar aquesta activitat i la sol·licitud de
l’ajut a la Direcció de Promoció Educativa, així com aprovar el professor que
tutelarà aquest procés.

•

El professor us haurà de fer un pressupost dels seus honoraris.

Tota aquesta documentació l’heu de fer arribar a la Delegació del Departament
d’Ensenyament.
•

El Departament d’Ensenyament notificarà al Centre i a la família la resolució de
la sol·licitud efectuada, així com l’import atorgat de l’esmentat ajut.

•

El Departament d’Ensenyament farà efectiu l’import de l’ajut al Centre Docent,
previ informe valoratiu del procés d’aprenentatge de l’alumne, realitzat pel
professor que ha tutelat el procés.

•

Posteriorment el Centre , farà efectiu el lliurament de diners a la família, un cop
comprovat l’aprofitament del suport educatiu rebut per l’alumne i que s’ha
abonat l’import corresponent al professor de suport que l’ha ralitz<t.

El procés és llarg però no cal defallir.

