Estany de la Ricarda
Institut d’Educació Secundària

Carrer Salvador Espriu, 1-3
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 82 99
Fax 93 379 14 24
iesestany@xtec.cat
www.estanydelaricarda.cat

En/Na……......................................................................amb DNI.........................
autoritzo a l’alumne/a.........................................................................................…
a realitzar totes les sortides escolars programades pel Centre durant el curs
2013-2014 a excepció d’aquelles que comportin pernoctació (Colònies,
Esquiada i Viatge d'estudis).

•

Amb anterioritat a les sortides es concretaran dates, objectius, lloc de
realització, material, horaris, acompanyants, preu i data en què s’haurà
de fer el pagament.

•

L'equip docent, vist el comportament de l'alumnat, pot decidir no deixarlo participar a les sortides. En aquest cas , cal que assisteixi al centre.

-------------------------

Signatura pare/mare o tutor
El Prat de Llobregat,……. de/d’………………………………de 20....

Estany de la Ricarda
Institut d’Educació Secundària

Carrer Salvador Espriu, 1-3
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iesestany@xtec.cat
www.estanydelaricarda.cat

En/Na…………………….....……………….......…........... amb DNI………...………
pare/mare de l’alumne……………............................……………………................

Declaro CONÈIXER I ACCEPTAR la Normativa de l’Alumnat de l’Institut i, en
particular, el contingut de l'article 16.2.2 que diu:

“S’aconsella abstenir-se de portar objectes de valor no necessaris per l'estudi.
L’Institut no es farà responsable d’aquests objectes perduts per l’alumnat o
desapareguts en el centre.”

“El nostre centre ha de ser un espai de convivència i comunicació directa sense
interferències. L’alumnat, doncs, no pot portar al centre (aules, passadissos i
pati) telèfons mòbils o d’altres aparells electrònics, ja que alteren el normal
desenvolupament de les activitats del centre i fan disminuir la concentració i
l’atenció durant la jornada escolar. Si es produís aquesta situació, el
professorat podrà exigir el lliurament de l’aparell, que es custodiarà a direcció i
serà retornat a l’alumne a final de curs, o bé als pares si es personen al centre.
Per a qualsevol emergència o situació imprevista es disposa dels telèfons del
centre per comunicar-se amb l’alumnat. Les excepcions a aquesta norma seran
pactades amb el professorat i han de tenir una justificació pedagògica.”

……………………

Signatura pare/mare
El Prat de Llobregat, …….. de/d’……………………………de 20....

