CURS 2016 - 2017
Inca, 12 de setembre de 2016
Benvolguts pares / tutors legals :
Tal com estableix la normativa del centre, els alumnes de batxillerat, de cicles
formatius i de formació professional bàsica poden sortir del centre durant els esplais.
No obstant, en cap cas podran travessar la carretera ni restar a les illetes
verdes annexes a la mateixa.
Únicament podran romandre a l'aparcament del centre o a la zona verda
situada entre el centre i l'Eroski. No podran tampoc estar en la zona dels habitatges
popers al centre.
En cas d'incomplir aquesta norma, els pares seran responsables de l'actuació
dels seus fills durant el temps de l'esplai i de les conseqüències que se'n derivin, i
hauran de respondre davant les autoritats i els veïnats residents en la zona.
Excepcionalment, en cas que falti algun professor i es puguin avançar hores,
podran acabar les classes i sortir del centre a les 13 hores.
Els alumnes que no fan matrícula completa només podran romandre a les aules les
hores que tenguin classe. La resta d'hores no són responsabilitat del centre i, per tant,
hauran de sortir a fora.
Excepcionalment, podran romandre a la biblioteca, sempre que respectin el dret a
l'estudi de la resta d'alumnes.
Com a comprovant de què heu rebut aquesta informació, us demanam que signeu
la part final d'aquest full i que els vostres fills la retornin, signada, als seus tutors.
Per a qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb qualsevol membre de
l'equip directiu.
Moltes gràcies.
Rebeu una cordial salutació.
L'EQUIP DIRECTIU
................................................................................................................................................
Jo, ............................................................................................................... , pare, mare o
tutor/a de l'alumne/a .................................................................................................... , del
grup ....................... he estat informat sobre les normes relatives a les sortides fora del
centre durant els esplais, així com les relatives a aquells alumnes que no fan matrícula
completa.
......................... , .......... de .................................. de 2016
Signatura

