
 

Les disposicions del Departament d’Educació per al curs estableixen que l’escola 

demani als pares dels alumnes una autorització escrita perquè el/la seu/seva fill/a participi 

en les activitats del curs que s’hagin de desenvolupar fora del recinte escolar, prèvia 

l’aprovació del calendari d’activitats pel Consell Escolar. 

Per tant, els preguem que ens retornin aquest full degudament complimentat. 

L’autorització tindrà validesa per a tot el curs 2020-2021 per al desenvolupament de totes 

les activitats, de caràcter regular o extraordinàries, que es realitzin d’acord amb el contingut 

de la Programació General del Curs. 

La informació relacionada amb cada sortida estarà actualitzada al calendari del web 

de l’escola (http://centresmolina.com/centreensenyament/) i, en cada cas, es donarà un 

resum de la sortida a l’alumne/a per ser lliurat a la família. 

 

 

D.......................................................................................................amb domicili 

a............................ i DNI ................................... en qualitat de (pare, mare o tutor) de 

l’alumne/a......................................................................................................................... 

del curs........................... de l’etapa d’   ESO  autoritzen que: 
 

 
 

•  El/la seu/seva fill/a es desplaci fora del recinte escolar, acompanyat del mestre/s 

responsable/s del grup, per al desenvolupament de les activitats previstes en la 

Programació General del curs 2020-2021, aprovades pel Consell Escolar. 

•  Faci servir la informació i les dades del meu (fill, filla o tutelat) que siguin adients per 

a desenvolupar les activitats / sortides del curs escolar 2020-2021. 

•  Tanmateix apodero a la persona que el Col·legi designi a fi i efecte de la 

representació del menor en cas de necessitat. 

 

Barcelona, a  de  de 20___ 
 

SIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL 

D’ADMINISTRACIÓ titularitat denominada Colegio Molina SL a fi d’atendre la vostra sol·licitud i per informar-vos del que sigui 
necessari. Les vostres dades només seran cedides al personal qualificat del centre. En tot cas, i en qualsevol moment, vostè pot 

consulta r, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a la secretaria del centre on li facilitaran 
la tramesa de la seva petició. 

 

 
CURS 2020-2021 

 

Autorització perquè l’alumne/a pugui desplaçar-se 
amb l’escola (sortides culturals, excursions, 

activitats escolars…) 

http://centresmolina.com/centreensenyament/)

