INSTÀNCIA DELS REPRESENTANTS PARENTALS DEMANANT QUE S’ADMETI UN
ALUMNE/A EN UNA ACTIVITAT
Benvolguts/des,
Al llarg del curs, i per tal de complementar la programació que segueix l’alumnat, i en ocasions
com a esbarjo, es realitzen diverses sortides per Mataró.
Com sigui que aquestes tenen caràcter esporàdic, hem cregut oportú i necessari demanar-los
una autorització per escrit, amb una validesa per aquest curs acadèmic, a fi efecte de facilitar
els tràmits que comporten.
Així doncs, si no hi ha cap inconvenient, tinguin a bé de complimentar i signar l’autorització que
hi ha al peu de l’escrit, que caldrà retornar al tutor/a corresponent.
Mitjançant agenda escolar us recordarem el dia i hora de la sortida.
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
B.- GARANTIES DEL REPRESENTANT PARENTAL
El comportament inadequat serà sancionat aplicant la normativa interna del centre.
Jo ………………………....................., major d’edat i amb DNI ………………………, com a
representant parental de l’alumne/a ……………………………........, de....... anys d’edat i de .....
curs, manifesto que accepto totes les CONDICIONS D’ ADMISSIÓ i, complint tots els requisits
exigits:
1.- DEMANO a la direcció pedagògica del Centre que admeti que
en/na .................................................................................................... participi en l’activitat.
2.- CONSENTO que el col·legi faci servir la informació i les dades que calguin del meu fill, filla o
tutelat que siguin adients per a participar en l’activitat.
3.- SUBSTITUEIXO EL MEU PODER PARENTAL a favor de la persona que el col·legi designi
a fi i efecte de què em representi per a defensar els drets del meu/meva fill/a en cas de
necessitat.
Mataró, dia ........ de ..................... de 2019
Signatura representant parental
Us recordem que totes les dades que ens faciliteu en aquest document s’incorporaran a la Base de Dades del Centre,
amb la finalitat de poder atendre-us correctament. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos a que tractem les
vostres dades dirigint-vos a la secretaria de l’escola.

