
ANNEX VIII / ANEXO VIII

COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA HOSPITALÀRIA AL CENTRE EDUCATIU DE L'ALUMNE O 
ALUMNA, I SOL·LICITUD INICIAL D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA HOSPITALARIA AL CENTRO EDUCATIVO DEL 
ALUMNO O ALUMNA, Y SOLICITUD INICIAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A la direcció del centre educatiu           

Li comuniquem que, amb data         l’alumne o l’alumna   s’ha incorporat

a la Unitat Pedagògica Hospitalària de/d’

.

En conseqüència, en virtut del que estableix l’article 59, secció tercera, de l'Ordre 20/20019, de 30 d’abril, li sol·licitem que, tan ràpidament com
siga possible, ens remeta l’informe educatiu de l'alumne o alumna, en el qual, breument, es detallen els aspectes més rellevants de la resposta
educativa a les seues necessitats que s'haja de planificar i implementar conjuntament entre l'equip docent de l'alumne o alumna i el professorat
que realitza l’atenció educativa hospitalària (Annex V d’aquesta resolució).

Una vegada rebuda la documentació esmentada, ens posarem en contacte amb vosté des de la Unitat Pedagògica Hospitalària per a informar-lo
de la situació de l'alumne o alumna i establir la coordinació entre el seu tutor o tutora i el professorat que realitzarà la docència directa.

Per a qualsevol aclariment pot posar-se en contacte amb la Unitat Pedagògica Hospitalària en el telèfon   en 

o en l'adreça de correu electrònic  

.

A la dirección del centro educativo          

 Le comunicamos que, con fecha        el alumno o la alumna   se ha 

incorporado a la Unidad Pedagógica Hospitalaria de     .

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 59, sección tercera, de la Orden 20/2019, de 30 de abril, le solicitamos que, a la
mayor brevedad posible, nos remita el informe educativo del alumno o alumna, en el que, brevemente, se detallen los aspectos más relevantes
de la respuesta educativa a sus necesidades que se deba planificar e implementar conjuntamente entre el equipo docente del alumno o alumna
y el profesorado que realiza la atención educativa hospitalaria (Anexo V de esta resolución)

Una vez recibida la documentación citada, nos pondremos en contacto con usted desde la Unidad Pedagógica Hospitalaria para informarle de la
situación del alumno o alumna y establecer la coordinación entre su tutor o tutora y el profesorado que realizará la docencia directa.

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con la Unidad Pedagógica Hospitalaria en el teléfono 

en horario de                          o en la dirección de correo electrónico        .

Atentament,
Atentamente

La persona coordinadora de la UPH
La persona coordinadora de la UPH

 , a   , de   , de 

Signatura / Firma

Segell del 
centre
Sello del 
centro
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