INSTÀNCIA

DELS

REPRESENTANTS

PARENTALS

DEMANANT

QUE

S’ADMETI

UN ALUMNE/A EN UNA ACTIVITAT
Benvolguts/des,
Us informem que el proper dimecres 19 de Febrer els alumnes de 3r de l’ESO realitzaran una
sortida a Barcelona. La sortida té relació amb la matèria de Llengua i literatura castellana, és
una ruta literària que té com a objectiu conèixer les empremtes del Quixot a Barcelona
La sortida té una durada de tot el matí, de 8.00 a 13:30 hores.
El desplaçament del grup es realitzarà en tren i els alumnes hauran de portar tot el material
didàctic que la professora els indiqui. També hauran de portar l’esmorzar.

B.- GARANTIES DEL REPRESENTANT PARENTAL
El comportament inadequat de l’alumne/a serà sancionat aplicant la normativa interna de
l’escola.
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 .14 de Febrer de 2020

Signatura representant parental
(Cal retornar aquesta instància a la tutor, com molt tard el dia 14.02.20)
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.

