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AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 

 DINS DEL MUNICIPI DE MANISES 

 

D./Dº ……………………………………………………………………………… representant 

legal  o tutor de l’alumne/a………………………………………………………………… del 

centre educatiu IES PERE BOÏL de Manises.  

Autoritze  a l’alumne/a a la participació en qualsevol de les activitats extraescolars 

del centre educatiu dins del terme municipal de MANISES durant els cursos en que 

l’alumne/a  estiga al centre educatiu. 

Aquesta autorització suposa de manera expressa l’acceptació per la meua part de les 

normes que regulen aquest tipus d’activitats, així com les mesures sancionadores i la 

reposició dels danys que puga ocasionar el meu fill/filla 

En _____________, a _____ de ____________________, de 20__ 

 

 

Signat: _________________________ 

Representant legal o tutor de l’alumne/a 
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NORMES DE COMPORTAMENT DELS/LES ALUMNES 

 
1.- L'assistència a les activitats complementàries (que són les que té lloc durant l'horari lectiu) és obligatòria per 
a l'alumnat a qui vagi dirigida sempre que no suposi un desemborsament econòmic per al mateix, llevat 
d'excepcions degudament justificades.  

 
2.La assistència a activitats extraescolars, atès que es realitzen fora de l'horari lectiu, és de caràcter voluntari per 
a l'alumnat. 
 
3. A criteri dels responsables, la participació en activitats complementàries o extraescolars que es realitzen fora 
del recinte del Centre, podrà estar condicionada a la no existència anterior de conductes contràries a les normes 
de convivència. 
 
4.Ningún alumne/a participarà en activitats complementàries o extraescolars que es desenvolupen fora del 
recinte escolar sense la prèvia presentació de la corresponent autorització del seu pare / mare/tutor legal, en la 
que, necessàriament, assumirà, si escau, la responsabilitat derivada del comportament o actuació irregular del 
seu fill / a durant el transcurs d'aquesta activitat en no seguir les indicacions dels professors i / o persones 
responsables-acompanyants. 
 
5. Els/les alumnes/as que no participin en un viatge o qualsevol altra activitat extraescolar o complementària 
tindran garantida la seva normal escolarització durant tot el temps que dura aquest viatge o activitat. Per tant, la 
seva assistència a classe és, com d'ordinari, obligatòria, sent la seva inassistència ressenyada en el comunicat de 
faltes a classe. Els professors de cada assignatura adoptaran les mesures necessàries per no perjudicar 
acadèmicament als alumnes que participen en el viatge o activitat corresponent (repàs de matèria, resolució de 
dubtes, realització de pràctiques, comentaris de text, etc.). 
 
6. Els/les alumnes/as hauran d'obeir les instruccions dels/les professors/es responsables acompanyants de 
l'activitat, cooperar amb ells per a la bona marxa de l'activitat i comportar-se amb la correcció deguda en tot 
moment.  
 
7. Els / les alumnes / as NO podran absentar-se del grup sense l'autorització expressa dels / les professors / es 
responsables acompanyants.  
 
8. Els / les alumnes / as NO podran desplaçar-se a llocs diferents dels programats. 
 
9.El comportament dels alumnes ha de ser correcte, respectant les normes bàsiques de convivència i evitant 
situacions que puguin generar tensions o produir danys personals o materials.  
 
10.El incompliment d'aquestes normes precisarà del es mesures preventives i correctes prèvies en el Decret 
39/2008, sobre els drets i deures dels alumnes i recollit al RR.I del Centre. Els / les professors / es responsables 
acompanyants de l'activitat, posats en comunicació amb els Pares, mares, tutors / es legals i amb l'Equip 
Educatiu, podran acordar suspendre l'activitat, individual o col·lectivament abans de la seva finalització. A més 
de les correccions previstes, el / la alumne / a quedarà exclòs temporalment o durant el curs escolar de 
participar en futures activitats.  
Em comprometo a respectar les presents Normes durant el desenvolupament de l'activitat. 
 

EL/L’ALUMNE/A  

 

 

 

 

SIGNAT: __________________________  

 


