R/N: Y0403/Y353

Sol·licitud del servei d’intèrpret en llengua de signes catalana
Dades del/de la sol·licitant
DNI o NIE

Nom i cognoms de l’alumne/a

DNI o NIE

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a (si l’alumne/a és menor d’edat)

Dades del centre
Nom del centre

Curs

Localitat

Manifesto
Si el/la sol·licitant és el pare, mare o tutor/a perquè el fill/a és menor d’edat
1.
2.
3.
4.

Que el meu fill/a té una discapacitat auditiva, i que coneix i usa la llengua de signes catalana.
Que el meu fill/a necessita el suport d’un/a intèrpret en les assignatures on la transmissió de continguts són orals.
Que em comprometo a fer un ús responsable del servei de suport d’intèrpret, de manera que comunicaré en el temps que
correspongui, qualsevol situació de baixa o modificació en l’assistència i compliment de l’horari.
Que tinc coneixement dels criteris següents pels quals es pot produir la baixa del servei d’intèrpret que s’assigni:
- Qualsevol modificació en l’assistència o compliment de l’horari no notificada.
- Formalització de la baixa al centre per abandonament dels estudis.
- Abandonament dels estudis sense demanar formalment la baixa passats els primers 7 dies.
- Després de 10 dies lectius de no assistir a les classes sense justificació.

Si el/la sol·licitant és alumne/a major d’edat
1.
2.
3.
4.

Que tinc una discapacitat auditiva, i que conec i uso la llengua de signes catalana.
Que necessito el suport d’un/a intèrpret en les assignatures on la transmissió de continguts són orals.
Que em comprometo a fer un ús responsable del servei de suport d’intèrpret, de manera que comunicaré en el temps que
correspongui, qualsevol situació de baixa o modificació en l’assistència i compliment de l’horari.
Que tinc coneixement dels criteris següents pels quals es pot produir la baixa del servei d’intèrpret que s’assigni:
- Qualsevol modificació en l’assistència o compliment de l’horari no notificada.
- Formalització de la baixa al centre per abandonament dels estudis.
- Abandonament dels estudis sense demanar formalment la baixa passats els primers 7 dies.
- Després de 10 dies lectius de no assistir a les classes sense justificació

Sol·licito
El suport d’un/a intèrpret en aquelles assignatures els continguts de les quals es transmeten majoritàriament per via oral.

Lloc i data

A442-V01-17

Signatura de l’alumne/a o del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a (si l’alumne/a es menor d’edat)
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