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AUTORITZACIÓ SORTIDES PEDAGÒGIQUES A SANT ANDREU DE LA BARCA

Benvolgudes famílies,

Us  volem adreçar  aquest  escrit  per  informar-vos  que,  al  llarg  del  curs,  els  vostres

fills/filles faran sortides pedagògiques per Sant Andreu de la Barca. Aquestes sortides

estan programades des de l’inici del curs i tenen com a objectiu fer observacions, recollir

material, anar a sessions de teatre, actuacions de la coral ...

Així mateix, amb la intenció de fer una autorització que serveixi per a totes aquestes

sortides i tenint en compte que no es farà servir cap mitjà de transport, necessitem la

vostra autorització.

Per tot plegat, us agrairem que retalleu i retorneu signada la part inferior d’aquest full.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En/Na  (pare, mare o tutor)

amb  DNI/NIE/Passaport   ,  autoritzo  al  meu  fill/a

 a participar en les sortides

pedagògiques que es faran durant el curs 20 - 20  per Sant Andreu de la Barca.

Sant Andreu de la Barca,   d’/de   de 20  

Signatura,                                                       

Protecció de dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i
tractades en el fitxer “Escolarització d'alumnat” amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons
públics i el seguiment de l'escolarització en aquests centres. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i oposició al  seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via
Augusta, 206-226, 08021 Barcelona).
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