
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Estimadas familias:

Durante  el  desarrollo  normal  del  curso  escolar,  además  de  las  actividades  realizadas  en  las
diferentes  instalaciones  de nuestro  colegio,  se  realizan  una serie  de  actividades complementarias  y
extraescolares, que precisan desplazarse fuera del recinto escolar. 

La mayoría son gratuitas y no necesitan transporte por realizarse en lugares situados en el propio
Complejo Escolar Salto del Agua o en su proximidad (Parque de Tráfico, Parque de Bomberos, Palau
d’Esports, Salón de Actos de IES Bernat d’en Sarrià, …).

Mediante esta circular solicitamos su autorización para que su hijo o hija participe en ellas. La
información les llegará siempre por escrito a través de la agenda escolar cuando se vaya a realizar alguna
actividad de estas características.

D/Dª  ________________________________________________ con DNI _______________________

como padre/madre o tutor/a legal del alumno/a 

____________________________________________________________________________________

                  AUTORIZO

                NO AUTORIZO

A realizar las actividades complementarias y extraescolares con carácter gratuito que tengan
lugar en la localidad de Benidorm.

Benidorm, a _______ de _________________________ de ____________

Firmado

(padre,madre o tutor/a legal)
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AUTORITZACIÓ PER A   LA PARTICIPACIÓ DE L' ALUMNAT  

EN   ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES   

Estimades famílies:

Durant  el  desenvolupament normal  del  curs  escolar,  a  més de les  activitats  realitzades  en les
diferents  instal·lacions  del  nostre  col·legi,  es  realitzen  una  sèrie  d'activitats  complementàries  i
extraescolars, que precisen desplaçar-se fora del recinte escolar. 

La majoria  són gratuïtes i  no necessiten transport  per realitzar-se en llocs situats en el  propi  Complex
Escolar Salt de l'Aigua o en la seua proximitat (parc de Tràfic, parc de Bombers, Palau d’ Esports, Saló d'Actes d'IES
Bernat en Sarrià, …).

Per  mitjà  d'esta  circular  sol·licitem la  seua  autorització  perquè  el  seu  fill  o  filla  participe  en  elles.  La
informació els arribarà sempre per escrit a través de l'agenda escolar quan es vaja a realitzar alguna activitat
d'estes característiques.

D/SRA  _______________________________________________ amb DNI ______________________

com a pare/mare o tutor/a legal de l'alumne/a 

__________________________________________________________________________________

                   AUTORITZE

                NO AUTORITZE

A realitzar les activitats complementàries i extraescolars amb caràcter gratuït que tinguen lloc
en la localitat de Benidorm.

Benidorm, a _______ de _________________________ de ____________

Firmat

(pare,mare o tutor/a legal)
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