ESPAI A PUNT
Espai d’estudi amb suport per a Secundària al Lluçanès

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT?
L’Espai A Punt és un espai de suport a l’estudi que impulsa el Consorci del Lluçanès, el Servei de Joventut del
Lluçanès i els ajuntaments del Lluçanès i amb el suport de l’Institut Castell del Quer.
Es tracta d’un espai de suport a l’estudi adreçat a joves de 1r a 4t d’ESO del Lluçanès que ofereix l’ajuda
d’un/a educador/a en un espai de treball amb les condicions adequades per fer deures, preparar exàmens i
estudiar. Aquest professional ajudarà a resoldre dubtes i repassar continguts, facilitant-los eines i tècniques
d’estudi per afavorir el seu treball de forma autònoma.
Els grups s’obriran a partir d’un mínim d’inscripcions. Les places són limitades.

DIES, HORARIS I MUNICIPIS
L’horari és de 16,30 a 18h.
St. Feliu Sasserra (Biblioteca Pere Almató) DILLUNS
Prats de Lluçanès (L’Espai) DIMARTS
Perafita (Biblioteca municipal) DIMECRES
Olost (Sala Estudi del Centre Cívic) DIJOUS
EL SERVEI COMENÇARÀ LA SETMANA DEL 17 DE GENER DE 2022.

INSCRIPCIÓ
1. Caldrà omplir el full d’inscripció i l’autorització del pare, mare o tutor/a legal. Aquest document es podrà
recollir a la consergeria de l’Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès o bé descarregar-se a
www.llucanes.cat /programa/espai-a-punt
2. El full d’inscripció s’ha de retornar mitjançant el correu electrònic a institutcastelldelquer@gmail.com o
bé lliurar-lo directament al tutor/a o al tècnic de joventut (Luca Reventós) els dimarts a l’hora del pati, com
a màxim el dia 10 de desembre de 2021.
3. Es comunicarà a les famílies o tutors/es legals la confirmació de plaça mitjançant el correu electrònic que
s’hagi indicat al full d’inscripció i se’ls informarà sobre la forma de pagament.

COST
El servei està subvencionat pel Consorci del Lluçanès i els ajuntaments. Les famílies o tutors/es legals faran
un únic pagament corresponent a 5 mensualitats, de gener a maig (25€), en concepte de compromís i
seguiment.
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament
responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” per remetre-li periòdicament informació dels serveis del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades seran
tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política
de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al correu electrònic: consorci@consorci.llucanes.cat o a l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. Creu de Jutglar (Olost).

ALTRES INFORMACIONS
● L’Espai A Punt començarà la setmana del 17 de gener i s’acabarà la setmana del 6 de juny.
● No hi haurà Espai A Punt els dies de lliure disposició de l’Institut Castell del Quer: 24 de gener i 28
de febrer. Per la resta se seguirà el calendari escolar.

● Les faltes d’assistència s’han de justificar. L’educador/a de l’Espai A Punt donarà justificants als
alumnes sempre que en necessitin.
●

Si un alumne/a no assisteix a L’Espai i no ho justifica, no té el comportament adequat o no adequat
o no aprofita les sessions, en serà expulsat perquè un altre pugui beneficiar-se d’aquest recurs.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a: Mònica Jofre – Tècnica d’Educació Consorci del Lluçanès
(formacio@consorci.llucanes.cat 93 888 00 50) o Luca Reventós - Tècnic de Joventut del Lluçanès
(tc3llucanes@ccosona.cat 699 20 05 44)

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament
responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” per remetre-li periòdicament informació dels serveis del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades seran
tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política
de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al correu electrònic: consorci@consorci.llucanes.cat o a l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. Creu de Jutglar (Olost).

FULL D’INSCRIPCIÓ
ESPAI A PUNT CURS 21-22
MUNICIPI ON S’INSCRIU:
St. Feliu Sasserra (Biblioteca Pere Almató) DILLUNS 16,30-18h
P

Prats de Lluçanès (L’Espai) DIMARTS 16,30-18h

P

Perafita (Biblioteca municipal) DIMECRES 16,30-18h

O

Olost (Sala Estudi del Centre Cívic) DIJOUS 16,30-18h

Dades de l’alumne/a:
Nom i cognoms:_____________________________________DNI:________________________________
Data de naixement/Edat: _________________________________
Adreça:_______________________________________________
Curs i classe: _________________________
Dades del pare/mare/tutor/a legal:
Contacte 1:
Nom i cognoms: _____________________DNI:________________________________________________
E mail*:_____________________________Telèfon:_____________________________________________
Contacte 2:
Nom i cognoms: _____________________DNI:________________________________________________
E mail*:_____________________________Telèfon:_____________________________________________
*En aquestes adreces de correu electrònic s’enviarà tota la comunicació referent al servei. Si us plau,
ESCRIVIU AMB LLETRA CLARA.
Autoritzacions:
Jo___________________________________amb DNI _______________________ autoritzo a participar el
meu fill/a _____________________________________ amb DNI_____________________a participar de
L’Espai d’estudi amb suport per a Secundària: Espai A Punt

COMPROMISOS:
- La inscripció a L’Espai comporta el compromís de participar de totes les sessions. Si per algun motiu
justificat un dia no pot assistir caldrà que la família ompli un justificant i el lliuri a l’educador/a.
- El primer dia l’educador/a de l’Espai, facilitarà un canal de comunicació directe amb les famílies o
tutors/es legals i alumnes.
- L’alumne/a ha d’anar preparat amb material per treballar.
Signat,
A ___________________, el ________ de_____________ del 2021
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament
responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” per remetre-li periòdicament informació dels serveis del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades seran
tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política
de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al correu electrònic: consorci@consorci.llucanes.cat o a l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. Creu de Jutglar (Olost).

