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Institut La Mar de la Frau 

 

AUTORITZACIÓ SORTIDES 
 

4B 

OMPLIR EL DOCUMENT AMB LLETRA D’IMPREMTA 

 

AUTORITZACIÓ SORTIDES DINS EL TERME MUNICIPAL DE CAMBRILS A PEU, EN BICI 

O AMB EL TRENET TURÍSTIC ORGANITZADES PEL CENTRE  CURS 2021/2022 

Dades de l’alumne o alumna i del pare, mare o tutor/a 
Nom i cognoms de l’alumne/alumna Curs 2021/2022 DNI/NIE/Passaport 

 

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

 
 

 Autoritzo que el meu fill/a participi en totes les sortides d’aquest curs. 

 Autoritzo que el meu fill/a participi només a les següents sortides (marcar amb una X les 

sortides autoritzades): 

1r d’ESO: 

 Ruta literària de la Frau 

 Optatives d’Educació Física 

 Teatre musical 

 Crèdit de síntesi (Nàutic i platja) 

2n d’ESO: 

 Ruta literària de la Frau 

 Teatre al Casal de la gent gran de Cambrils 

 Optatives d’Educació Física  

 Teatre musical 

3r d’ESO: 

 Teatre al Casal de la gent gran de Cambrils 

 Optatives d’Educació Física 

 Crèdit de síntesi 

 Teatre musical 

4t d’ESO: 

 Ruta de les escultures a Cambrils 

 Teatre al Casal de la gent gran de Cambrils 

 Optatives d’Educació Física 

 Teatre musical 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. 
Legitimació: Missió d'interès públic. 
Destinataris: Administració educativa. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o 
ho hàgiu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Cambrils, ______ de ________________________ de 2021 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna 

 


