
Matric. 12

AUTORITZACIÓ DELS REPRESENTANTS LEGALS  PER A QUE UN ALUMNE PARTICIPI
EN UNA ACTIVITAT DINS O FORA DEL RECINTE DE L’ESCOLA DURANT EL CURS

2020-21

Benvolguts/des,

Us informem que durant el curs 2020-21 es realitzaran excursions d’un dia, diferents sortides
(matí o tarda per la vila), colònies de dos dies, convivències de dos dies, altres activitats
escolars o extraescolars, d’acord amb la programació general del centre, aprovada pel
Consell Escolar.

De cadascuna d’aquestes activitats s’informa puntualment abans de la realització als
pares/mares/tutors legals de les dates, lloc, preu i durada i característiques..

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

1.- Equipatge, requisits de material i eines: Els tutors/es informaran de tot el que han de
portar  necessitar els alumnes que participin en aquestes sortides.

2.- Condicions econòmiques generals: per poder participar en sortides, excursions,
colònies, teatre,...s’ha de pagar el cost per avançat de la forma comunicada.

3.- En les Normes de Funcionament i Organització de Centre (NOFC) queden recollits els
diferents aspectes d’organització i participació.

Cal que ens retorneu signada la informació que ve a continuació
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Matric. 12

AUTORITZACIÓ DELS REPRESENTANTS LEGALS PER A QUE UN ALUMNE PARTICIPI
EN L’ACTIVITAT  QUE ORGANITZA EL COL·LEGI SANT RAMON

DIFERENTS SORTIDES PROGRAMADES PEL CURS 20-21
I QUE ES DETALLARAN PRÈVIAMENT SEGONS ELS CURSOS

En/Na __________________________________________________major d’edat,

amb DNI ______________________, representant legal de l’alumne __________

______________________________________________ i que fa el curs de   ___

MANIFESTO

Que conec i accepto els diferents elements a tenir en compte, així com els aspectes
d’organització i  participació (NOFC) de la sortida/excursió , motiu pel qual,

1.- SOL·LICITO a la direcció pedagògica del Centre: que inclogui al nostre fill/a
____________________________________________________ en la llista de participants
en l’esmentada activitat.

2.- DONO el meu consentiment a la direcció del centre per fer servir la informació i les dades
que calguin del nostre fill/a per  participar  en l’activitat.

3.- DELEGO a favor de la persona/es que la direcció de l’escola designi per a la sortida a fi de
què em representi en tot el que calgui per a protegir i defensar els drets del nostre fill/a en cas
de necessitat.

A_____________________________, _______ de _______________ de 20

Signatura del representant legal
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