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Benvolguts pares, 

 

En el marc dels plans d’evacuació i confinament del centre, el Consell Escolar va aprovar el 
“Pla d’actuacions en condicions meteorològiques adverses o situacions excepcionals” com 
és el cas de nevades. 

Aquest pla preveu, segons les circumstàncies i d’acord amb el “Comitè d’Emergències” de 
l’Ajuntament, la interrupció de les classes per tal de permetre als alumnes de tornar a casa 
el més aviat possible.  

També es recomana que en aquestes situacions excepcionals s’escolti Ràdio Manlleu i/o es 
consulti la web de l’Ajuntament, que informarà dels avisos que es puguin efectuar des de 
l’Ajuntament o des del centre.  

El centre es farà càrrec, en la mesura del possible, dels alumnes que hi hagi al centre fins 
que se’ls vingui a buscar o fins al final de l’horari lectiu. 

Cordialment, 

 

 

 

L’equip directiu 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
En/Na......................................................................................... amb DNI ................................  
 
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a .........................................................................................  
 
del curs .................... de l'Institut del Ter  
 
 Sol·licito i autoritzo  al meu fill/a tornar a casa sol degut a la supressió de les classes 
causada per les condicions meteorològiques adverses.  
 
 Si        No        
 
Manlleu, .......... de ......................... de 2016 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
Signatura dels pares/tutors 
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Benvolguts pares, 

El proper curs tenim previst fer una sèrie de sortides i activitats de caràcter acadèmic. Ja 
sereu degudament informats/des tant bon punt les tinguem confirmades amb l’equip de 
professors i aprovades pel Consell Escolar a principis de curs. 

Considerem que les activitats realitzades fora del recinte escolar, visites, tallers, sortides, 
natació, viatges de fi de curs, treballs de síntesi i altres, així com les activitats extraescolars, 
degudament programades, organitzades i aprovades pel Consell Escolar del centre, 
complementen l’aprenentatge que l’alumnat porta a terme a l’aula i les valorem positivament 
i, per tant, comptem que el/la vostre/a fill/a hi participi. 

En cas de no poder participar en alguna d’aquestes activitats, us demanem que en el seu 
moment ho notifiqueu i ho justifiqueu per escrit al centre. 

L’alumnat que no assisteixi a una activitat o sortida haurà de venir obligatòriament a l'institut. 

Cordialment, 

 

L’equip directiu 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En/Na......................................................................................... amb DNI ................................  

com a pare/mare/tutor de l’alumne/a .........................................................................................  

del curs .................... de l'Institut del Ter 

 
Sol·licito i autoritzo  al meu/va fill/a assisteixi a les sortides, organitzades per l'institut, 
durant l'any acadèmic 2016/2017 
 

Si           No 
 
Recordo  que les sortides i activitats són una prolongació de les activitats del centre i, per 
tant l’alumne es regirà per la normativa vigent. 

Em responsabilitzo  de tots aquells danys en persones o coses que pugui causar el meu fill 
o filla com a conseqüència de la seva actuació negligent o imprudent, d’acord amb la 
normativa vigent. 

Autoritzo  el professorat acompanyant a que en qualsevol moment, en cas d’incompliment o 
desobediència de les instruccions i ordres de caràcter general o particular que s’estableixin 
durant les sortides o activitats, procedeixin i prenguin les mesures que considerin oportunes 
dins el marc de la normativa vigent.  

 
 
 
 
 
Signatura dels pares/tutors 
 
Manlleu, .......... de ......................... de 2016 
 


