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 	 AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGOGIQUES    
 

Al llarg del Curs, l'alumnat realitza una sèrie d'activitats lectives, complementàries o extraescolars planificades, que 
impliquen la sortida del centre. Us adrecem aquest imprès perquè autoritzeu de forma genèrica totes les sortides, 
convenientment aprovades pel Consell Escolar, en el benentès que rebreu la comunicació  concreta de cadascuna 
d'elles puntualment.		

 
En/na..................................................................................................    amb DNI..............................................  
 
• Pare/mare o tutor legal de l’alumne/a ..................................................................................... 

 
                de ............ curs de  PACK CUINA   / ........................................... 

☐ AUTORITZO                    ☐ NO  AUTORITZO     
el meu fill o filla, sota la meva responsabilitat, a participar en les activitats i sortides pedagògiques i extraescolars 
que s’organitzin durant el curs, degudament aprovades pel Consell Escolar, i que impliquin la sortida del centre.  

El professorat responsable de la sortida a prendre les decisions que calgui davant d’un eventual accident, 
incident o malaltia que pateixi el meu fill o filla durant l’activitat, i les assumeixo com a pròpies.  
 

AUTORITZACIÓ PER CURAR EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT    
       
											AUTORITZO   
 

1. A realitzar les primeres cures en cas de lesió o petit accident 
2. A traslladar al meu fill/a o ser traslladat/da al CAP de Tona, acompanyat d’un professor/a del centre en 

cas de malaltia o accident, amb vehicle particular d’aquest adult, si fos necessari. 
3. A traslladar al meu fill/a a Vic amb ambulància  o amb taxi, i acompanyat per un professor/a del centre, 

quan el metge del CAP ho consideri imprescindible i hagi estat impossible localitzar a la família. 
4. A no demanar responsabilitats al professor/a acompanyant ni al centre, en cas que es produís un 

accident durant el trasllat. 
5. Que puguin ser aplicades les proves i procediments mèdics que els professionals mèdics aconsellin. 

 
NO AUTORITZO  a seguir el procediment especificat en el punt anterior i em comprometo a fer-me      
responsable del meu fill/a de forma immediata, en cas de malaltia o accident. 

 
 

       Tona , ....... de .................................... de 2020 
 

Signatura pare/mare/tutor legal 
 

 
Nota. L’autorització o no autorització d’activitats tindrà vigència durant tota l’escolarització de l’alumne/a al centre. El pare, 
mare o tutor/a legal podrà autoritzar el contrari durant el període de renovació de la matrícula del curs següent prèvia 
presentació d’una sol·licitud al registre del centre. Si l’alumne/a arriba a la majoria d’edat, podrà ratificar o modificar 
l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal.                 
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