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Benvolguts pares i mares, 

 

L’Equip Educatiu de l’Escola Bressol Criassó té previst realitzar activitats diverses fora de 

les instal·lacions del propi centre durant el present curs escolar.  Ens referim a les sortides 

o “excursions” pel poble que hem vingut realitzant fins ara i que acostumen a tenir com 

a destí “La Casa dels Gegants” com a àmplia zona de jocs  de psicomotricitat diversos 

(ens referim a la Sala Polivalent dels baixos de l’Ajuntament, davant de l’oficina de 

correus). Les continuarem fent mentre tinguem voluntaris que puguin i vulguin venir a ajudar-

nos. Durant els diferents trajectes que emprenem amb els xiquets pels carrers del poble, 

coneixem els diferents comerços que hi ha (peixateria, forn de pa, etc.) i els elements més 

característics del poble (El riu i el canal, Sant Zeno, el Portal, la Plaça, etc.). 

 

Totes aquestes passejades es realitzen amb una corda on els alumnes s’hi agafen, sota 

l’atenta vigilància de les educadores de l’escola. Qualsevol sortida del centre es 

comunicarà amb antelació als pares perquè estiguin al corrent del dia i de l’hora en què 

es durà a terme. 

 

Si autoritzeu que el vostre fill o filla participi en les sortides anteriorment descrites, signeu 

si us plau l’autorització que trobareu al dors d’aquest escrit.  
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AUTORITZACIÓ SORTIDES 
 
 
Jo, _____________________________________________, amb DNI núm. ___________________ 

com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a _____________________________________________, 

amb la signatura d’aquest document, Autoritzo No autoritzo  a l’Escola Bressol a les sortides 

previstes pel poble, durant el curs escolar 2021-22. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Responsable  
Ajuntament de Xerta 
 
Finalitat  
Gestionar la seva sol·licitud d’autorització de sortides,  dins l’horari escolar i amb finalitats educatives, 
al nen/a del qual vostè és pare/mare/tutor legal. No es prendran decisions automatitzades sobre la 
base d’aquest perfil. 
 
Drets  
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui, oposar-se al tractament, sol·licitar-
ne la limitació i la  portabilitat, si s’escau. 
 
Informació addicional  
Podeu consultar-la al portal de transparència de l’Ajuntament:  
https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-
organitzativa/informacio-institucional/porteccio-de-dades-de-caracter-personal-1833 
 
 
A _____________________, el _____ d_______________ de _______ 

 
 
Signatura,  

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/porteccio-de-dades-de-caracter-personal-1833
https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/porteccio-de-dades-de-caracter-personal-1833

