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                        Vols acompanyar-nos a les sortides? 
 
 

Les sortides escolars que realitzem al llarg del curs han de complir una sèrie de               
normes. Una d’aquestes normes és la quantitat d’adults que han d’acompanyar els            
alumnes a la sortida. 
 

Per poder complir aquesta normativa, la nostra escola aposta perquè siguin           
les famílies les que acompanyin als grups classe a les sortides dins la localitat.  
 

D’altra banda, hi ha algunes classes que, per disponibilitat de les famílies,            
tenen dificultats per aconseguir acompanyants. Conscients d’aquest problema i         
entenent l’escola com una globalitat, demanem a les famílies que us apunteu, que             
tingueu el compromís de poder acompanyar a altres grups i no només al dels vostres               
fills/es.  
 

Si esteu interessats/ades en formar part d’aquesta bossa d’acompanyants per          
les sortides d’aquest curs 2019-2020, ompliu el resguard d’aquest full i lliureu-lo als             
tutors dels vostres fills. 
 

 
 
 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!! 
 
 
 

 

Equip de mestres 
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PROTOCOL D’ACOMPANYAMENT A LES SORTIDES 

Curs 2019-20 
 

Aquest document és un compromís d’actuació per aquelles famílies que us heu ofert,             
voluntàriament, per acompanyar-nos a les sortides escolars que es realitzaran durant aquest curs             
2019-2020. 
 

Donada la necessitat de complir les ràtios que ens determina la llei, l’escola aposta perquè               
sigueu les famílies les que ens acompanyeu a les sortides dins la localitat.  
 

No obstant, és important seguir una sèrie de consideracions i normes de funcionament per tal               
que aquesta col·laboració sigui la més idònia: 
 

1. Per donar compliment a la normativa referent als drets d’imatge dels infants i evitar              
diferències entre els alumnes, NO es poden captar imatges ni veu de l’alumnat de l’escola               
durant la sortida, inclosos els propis fills o nets dels acompanyants (inclou fotos, vídeos,              
àudios, whatsapp, Facebook…). Només es podran captar imatges i/o veu amb les càmeres             
que faciliti l’escola, no la càmera ni mòbil personal, i amb consentiment del personal              
docent que acompanyi. 

 

2. La responsabilitat del grup recau en el tutor/a, per tant, cal fer cas de les seves indicacions                 
en tot moment. 

 

3. Els acompanyants han d’atendre a tots els alumnes per un igual. Cal recordar que              
acompanyeu al grup classe i no només al vostre fill/a. 

 

4. Per tal d’evitar problemes i possibles reaccions al·lèrgiques o intoleràncies, no s’han de             
donar medicacions, llaminadures o altres tipus d’aliments (galetes…) als alumnes. 

 

5. Com a voluntari/ària, eximeixo a l’escola de qualsevol incidència que pugui ocórrer. 
 

Jo …………………………………………………………………………………………...... amb 

DNI……………………  mare/pare o tutor de 

l’alumne/a........................................................................... del curs.................  

❏ Em comprometo a acompanyar al grup-classe del meu fill/a i acomplir aquesta            

normativa 

❏ Em comprometo a acompanyar als grups-classe que ho necessitin i a complir            

aquesta normativa.

Signat: 

 

Mare/pare/tutor legal/familiar  
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