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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT O SORTIDA 

 

Us comuniquem que el/la vostre/a fill/a realitzarà una sortida:  

Objecte: ESTUDIANTS I CINEMA “Buscando un beso a medianoche”   

    

Lloc: Sitges    

Data de la sortida: 30 d´octubre  de 2009 

Lloc de sortida: Estació FFCC    

Horari:  de 8.00 a 14.00 aproximadament    

Transport: transport públic (FFCC i Renfe)  

Preu de la sortida:     7,50 € 

Responsable: Esther Cebollada                  

Àrea en la que s’emmarca la sortida: Anglès 

Data límit de recollida de pagaments i/o autorització: Dilluns 26 d´octubre de 2009 

 

Observacions:  

 Cal portar l’esmorzar.  

 Quan tornem de la sortida, l’alumnat marxarà directament de l’estació a casa. 

 Queda terminantment prohibit banyar-se a la platja 

 Cal seguir les instruccions del professorat i les normes del centre són també 

aplicables a la sortida. 

 

Atentament, 

 

 

Esther Cebollada 

 

Sant Boi de Llobregat,7 d´octubre de  2009 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

En/Na __________________________________________amb DNI núm. ______________ 

 

AUTORITZO al meu fill/a ____________________________________________ a realitzar  

la sortida ESTUDIANTS I CINEMA i  em faig responsable de qualsevol problema que es pugui 

derivar del comportament del meu fill/a. 

 

 

NO AUTORITZO al meu fill/a ________________________________________ a realitzar  

la sortida pels motius següents_________________________________________________ 

 

 

(signatura del pare/ mare/del/ tutor/a legal) 
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT O SORTIDA 

 

 

Us comuniquem que el/la vostre/a fill/a realitzarà una sortida:  

  

Objecte: ESTUDIANTS I CINEMA “Juno”       

Lloc: Sitges    

Data de la sortida: 12 de febrer de 2009 

Lloc de sortida: Estació FFCC    

Horari:  de 8.00 a 17.00     

Transport: transport públic (FFCC i Renfe)  

Preu de la sortida:     7€ 

Responsable: Cristina Ceide                   

Àrea en la que s’emmarca la sortida: Anglès 

Data límit de recollida de pagaments i/o autorització: Divendres, 5 de febrer de 2009 

 

Observacions:  

 Cal portar l’esmorzar i el dinar.  

 Quan tornem de la sortida, l’alumnat marxarà directament de l’estació a casa. 

Atentament, 

 

 

Cristina Ceide 

 

Sant Boi de Llobregat, 20 de gener de  2009 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

En/Na __________________________________________amb DNI núm. ______________ 

 

AUTORITZO al meu fill/a ____________________________________________ a realitzar  

la sortida ESTUDIANTS I CINEMA i  em faig responsable de qualsevol problema que es pugui 

derivar del comportament del meu fill/a. 

 

 

NO AUTORITZO al meu fill/a ________________________________________ a realitzar  

la sortida pels motius següents_________________________________________________ 

 

 

(signatura del pare/ mare/del/ tutor/a legal) 

 

 

 


