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AUTORITZACIÓ  

 
Dades del centre 

Nom del centre   

Ferran de Sagarra  
 

Adreça  

C/ Mn. Jacint Verdaguer, 16-18, 08923 Santa Coloma de Gramenet  
 

Adreça electrònica  Telèfon 

a8027456@xtec.cat                                                                      93.386.22.26  

Hores de sortida: 

- Educació Infantil i primària( P3 a 6è) : 

- matins: 12,30 hores 

- tardes:   16,30   “ 

 

Volem recordar la normativa referent a l’entrada i sortida dels alumnes al centre. 

Respecte a l’entrada hem de insistir que les portes romandran ofertes fins a les 9h i 5 minuts pel matí i fins a les 15h i 

5 minuts per la tarda. Tots els alumnes que arribin més tard d’aquest horari de manera reiterada hauran d’esperar fins a la 

segona sessió de classe i els pares hauran de signar el retard. Si el retard és continu es prendran altres mesures correctores, 

incloses informar a Serveis Socials. 

 

Aquells alumnes que no siguin recollits en aquest horari seran portats al Servei de guarderia, que els pares hauran d’abonar 

en el moment de recollir-los, i a més a més hauran de signar en el full oportú de retard de sortides. 

Tant amb els retards a l’entrada com a la sortida i desprès d’haver parlat amb els pares, si la situació continués, seguirem 

les instruccions que marca la normativa del Departament d’ensenyament: s’enviarà un informe als Serveis Socials de 

l’ajuntament i si encara continués es faria l’informa per a d’inspector i la Direcció dels Serveis Territorials de Barcelona 

que adoptaran les mesures oportunes. 

 

Els alumnes que no siguin recollits pels pares i marxin sols a casa hauran d’omplir l’autorització corresponent que està  al 

final d’aquest escrit. 

Així mateix els alumnes d’Educació Infantil que hagin de ser lliurats als germans o a una altre persona que no siguin els 

pares/tutors hauran de comunicar-ho per escrit en un full que els lliurarà el/a tutor/a corresponent. 

 

Nom i cognoms de l’alumne/alumna                                    Curs  

  
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/alumna                                                  DNI/NIE/Passaport 
 

 
 
 
 
 

 

Autoritzo 
 

 

 

A que el meu fill/a marxi sol/a a l’hora de la sortida. 

 
       A que el meu fill/a sigui recollit pel seu germà/na o altre persona autoritzada  (si hi hagués més d’una persona 

omplir la part de darrera del full). 

 

Germà/na de l’alumne............................................................................................................................ curs.............  

Nom de la persona 

autoritzada.............................................................................................DNI/NIE/Passaport......................................... 

 
 

 

Lloc i data 

Santa Coloma de Gramenet, ......... de/d’ .......................... de 20..... 

Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/alumna 
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En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ....................................................  

En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ........ ............................................ 

En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ........ ............................................ 

En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ....................................................  

En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ........ ............................................ 

En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ........ ............................................ 

En/na .............................................................................................DNI/NIE/passaport ....................................................  

 

 

 

 

 

 


