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PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-18 
 

AUTORITZACIÓ GENÈRICA DE SORTIDES 

En / Na: ............................................................................ DNI/NIE ....................................................................                                       

en qualitat de pare/mare/tutor/a de l’alumne/a ............................................................................ procedeixo  

expressament a : 

AUTORITZAR la participació de/la meu/meva fill/a a les sortides curriculars, tutorials i/o lúdiques que 

s’organitzin fora del recinte escolar durant el curs acadèmic, utilitzant per al desplaçament el mitjà de 

transport que aquest Institut consideri més adient. 

RECORDAR que les sortides són una prolongació de les activitats del Centre i, per tant, l’alumnat es regirà 

pel Reglament de Règim Intern i la legislació vigent. 

FACULTAR tot el professorat acompanyant, perquè en qualsevol moment procedeixi en cas d’incompliment 

o desobediència de les instruccions o ordres de caràcter general o particular que puguin impartir-se durant 

les sortides, viatges o excursions, a prendre les mesures que consideri oportunes en el marc del Reglament 

de Règim Intern vigent. 

Signatura mare/pare/tutor/tutor legal 

 
 
 

 
                                                           Puigcerdà, a ............. de/d’ ......................................... de 201....  
 
Aquest imprès es lliurarà degudament omplert a Secretaria. 
El fet de signar aquesta autorització no obliga els alumnes a assistir a totes les sortides. 
Per cada sortida, es donarà, per escrit, als alumnes, la informació referent a l’objectiu, lloc, durada, professors acompanyants i preu. 

 

MATÈRIES OPTATIVES 

A 1r d’ESO, els alumnes cursaran una matèria optativa a raó de 2 hores setmanals. Aquesta matèria 

optativa podrà ser Francès segona llengua o bé una altra d’entre les que es definiran a principi de curs com, 

per exemple, educació emocional, teatre, o reforç de competències bàsiques. Es recomana que els alumnes 

que triïn l’optativa de Francès segona llengua hagin cursat francès prèviament, i tinguin bones 

competències lingüístiques. Per qüestions organitzatives, necessitem tenir una previsió dels alumnes que 

cursaran Francès i és per això que els demanem que triïn una de les opcions següents (no és vinculant, 

podrà ser revisat a principi de curs per adaptar-ho a les necessitats dels alumnes): 

Voldria que el meu fill/a: 

 Cursi Francès com a matèria optativa  

 Cursi una altra matèria optativa (la triarà amb l’ajuda del tutor/a els primers dies de curs) 


