
 
                                                 SERVEI DE MENJADOR   
AUTORITZACIÓ DE SORTIDA D’ALUMNAT I PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR 
DURANT LES JORNADES INTENSIVES DEL CURS 2020-2021  
 
Si no rebem comunicació escrita d’alguna modificació per part del pare, mare o tutor 
o tutora legal de l’alumne o alumna , aquesta autorització la considerem extensiva i 
vitalícia per fer-ne ús durant el present curs. 
_____________________________________________________________ 
 
PARE / MARE O TUTOR LEGAL:  

Jo ................................................................................................................................. pare , mare 
o tutor de l’alumne ........................................................................................................................ 
amb DNI  o passaport……...........................................................Autoritzo SI____ O NO ____ (X) 
al meu fill /a la meva filla ..................................................................................del curs............... 
a sortir sol del recinte escolar durant la jornada intensiva.    

Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior que marxen sols cap a casa després del servei de 
menjador,  hauran de portar l’autorització signada per la família . No sortirà cap alumne 
sol del recinte sense l’autorització.  
 

En cas que NO estigui autoritzat a sortir sol durant la jornada intensiva, cal omplir les 
següents dades sobre la persona a la qual autoritzeu la recollida del vostre fill/filla:  
 
Jo com a pare /mare o tutor  autoritzo a les següents persones MAJORS D’EDAT a recollir el 
meu fill/a : 
MAJORS D’EDAT  

Noms i Cognoms Telèfon operatiu 
 i localitzable 

DNI, NIE o passaport Relació que té 
amb el nen 

    

    

 
Jo com a pare /mare o tutor  autoritzo a les següents persones MENORS D’EDAT a recollir al 
meu fill/a durant la jornada intensiva essent jo el responsable de qualsevol incidència que se’n 
pugui derivar. 
MENORS D’EDAT 

Noms i Cognoms DNI, NIE o passaport Relació que té amb el nen 

   

   

NOTA : En el moment de recollir els nens/es , la persona autoritzada sigui major o menor 
d’edat s’haurà d’acreditar presentant el DNI, NIE o passaport. 
 
                                                  Sabadell a _____de _______________de 2_______  
                                                     
 
 
 
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 al fitxer del nostre menjador només amb la finalitat de garantir, en tot moment, la seguretat de 
l’alumne/a durant els períodes de jornades intensives del centre.  
 

*** PER MOTIUS RELACIONATS AMB EL COVID 19  HEU D’ENVIAR AQUESTA AUTORITZACIÓ 
COMPLIMENTADA, MITJANÇANT UNA FOTO O ESCANEJANT-LA AL CORREU ELECTRÒNIC DEL/DE LA 
RESPONSABLE DEL VOSTRE MENJADOR. CAL QUE HO FEU EL PRIMER DIA DEL CURS O AL DIA SEGÜENT 
DE REBRE AQUEST IMPRÈS. 
 
*** MENTRE DURI AQUESTA SITUACIÓ, QUALSEVOL DOCUMENT S’HA D’ENVIAR A LA RESPONSABLE DE 
MENJADOR AL SEU CORREU ELECTRÒNIC. 

Signatura pare/mare o tutor/a legal alumne 


