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Autorización para realizar entrevistas iniciales al alumnado.
En muchas ocasiones, las tutoras y tutores del centro, o Jefatura de Estudios, nos solicitan al
Departamento de Orientación que hablemos con alguna alumna o alumno por distintos
motivos. La legislación actual indica que, antes de hablar con ellos, hay que hacer una
petición al Departamento de Orientación por escrito y firmada también por la familia.

Necesitamos hacer una primera entrevista que nos ayude a determinar la gravedad
de la situación y a establecer unas primeras medidas cuanto antes.

Lo que les pedimos es que nos autoricen a realizar esa entrevista previa para poder,
después, informarles fehacientemente de nuestras sospechas e iniciar juntos la intervención
que proceda.

Autorizo

No autorizo

A que el Departamento de Orientación, a petición del profesorado, pueda entrevistar a mi
hijo, a mi hija, para determinar qué está sucediendo, para que después podamos buscar
juntos el tipo de intervención más adecuada.

josemiguel.pareja@iesmarenostrum.com

ORIENTACIÓN

Curso 2020-2021

Pág. 1 de 3

I. E. S. MARE NOSTRUM
Beato Fco. Castelló Aleu, s/n
 965936520   965936521

03008 ALICANTE
iesmarenostrum.edu.gva.es
correo@iesmarenostrum.com

Autorització per a realitzar entrevistes inicials a l’alumnat.
En moltes ocasions, les tutores i tutors del centre, o Prefectura d’estudis, ens soll.iciten al
Departament d’Orientació que parlem amb alguna alumna o alumne por diferents motius. La
legislació actual indica que, abans de parlar amb ells, cal fer una petició al Departament d’
Orientació per escrit i signada també per la família.

Necessitem fer una primera entrevista que ens ajude a determinar la gravetat de la
situació i a establir unes primeres mesures com més aviat millor.

Allò que demanem és que ens autoritzen a realitzar esta entrevista prèvia per a
poder, després, informar-los fefaentment de les nostres sospites i iniciar junts la intervenció
que procedisca.

Autoritze

No autoritze

A que el Departament d’Orientació, a petició del professorat, puga entrevistar al meu fill o filla,
per a determinar què està succeint, perquè després puguem buscar junts el tipus d’
intervenció més adequada.
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Autorització

per

a

realitzar

entrevistes

inicials

a

l'alumnat.

En moltes ocasions, les tutores i tutors del centre, o Direcció d'estudis, ens sol·liciten al Departament
d'Orientació que parlem amb alguna alumna o alumne per diferents motius. La legislació actual indica
que, abans de parlar amb ells, cal fer una petició al Departament d'Orientació per escrit i signada
també
per
la
família.
Necessitem fer una primera entrevista que ens ajudi a determinar la gravetat de la situació i a establir
unes
primeres
mesures
com
més
aviat
millor.
El que els demanem és que ens autoritzin a realitzar aquesta entrevista prèvia per a poder, després,
informar-los fefaentment de les nostres sospites i iniciar junts la intervenció que procedeixi.

Autoritzo

No

autoritzo

Al fet que el Departament d'Orientació, a petició del professorat, pugui entrevistar el meu fill, a la meva
filla, per a determinar què està succeint, perquè després puguem buscar junts el tipus d'intervenció
més
adequada.
josemiguel.pareja@iesmarenostrum.com
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