
     Equip d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica LL-06 l’Urgell

CENTRE EDUCATIU

DADES DE L’ALUMNE/A

Identificació (RALC)     Data naixement   

Nom i cognoms

Adreça

Població                        Codi postal      

Telèfon 1                       Telèfon 2          

Correu electrònic         Nivell educatiu 

Nom pare                      Nom mare      

Altres dades d’interès:

• Repetició

• Canvis de centre

En cas afirmatiu, quin?

Especificar canvis

DEMANDA

 Data Qui fa la demanda

Correu electrònic

Motiu de la demanda

       Absentisme

       Valoració NESE B

       Material (llibres, material fungible, roba, ...)  

       Menjador escolar

        Activitats extraescolars (lleure, reforç, ...)

       Seguiment assistència etapa infantil

        Dificultats per contactar amb la família en 
        tutories i entrevistes

Di     Altres



     Equip d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica LL-06 l’Urgell

ACTUACIONS PRÈVIES A LA INTERVENCIÓ DE L’EAP

Actuacions realitzades al centre:

Seguiment psicopedagogues EAP

SEP

TIS

Tutories

Altres

Lloc i data 

Signatura del/de la tutora                                  Signatura del/de la director/a del centre
    

 
Nom i cognoms                                                   Nom i cognoms 
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