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Benvolguts pares i mares, 

 

Ens adrecem a vostès per informar-los que seguint amb la manca d’infraestructures 

en el centre i a l’espera del nou institut, l’assignatura d’Educació Física se seguirà 

fent al Poliesportiu Miquel Poblet de Montcada I Reixac. 

A tots els efectes, preguem que signeu la següent autorització, imprescindible per a 

que l’alumnat pugui sortir de l’institut en horari escolar, durant l’etapa de 

l’ensenyament obligatori (de 1r a 4t d’ESO). 

Us informem que els/les alumnes aniran sempre acompanyats del professorat del 

centre, a excepció de: 

• Quan tinguin classe d’EF a les 8:00h, que aniran directament al Pavelló. 

• Quan la classe d’EF sigui a última hora, que en acabar a les 14:30h marxaran 

directament cap a casa. 

 
José Diego López 
El director 
Montcada i Reixac, juny 2018 
 

 

El pare/mare/tutor/a ___________________________________________________    

SÍ/NO autoritza el/la seu/va fill/a __________________________ del grup ________ 

a desplaçar-se a les instal·lacions del Pavelló Miquel Poblet per poder realitzar la 

matèria d’Educació Física durant tota l’etapa de l’ESO (1r a 4t d’ESO) al nostre 

centre.  

 

Signatura del pare, mare, tutor/a  

Montcada i Reixac, a _______ de ______________ de 2018 
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Benvolguts pares i mares, 

 

Ens adrecem a vostès perquè signeu l’autorització a fi que els vostres fills/filles 

puguin realitzar les sortides escolars i extraescolars previstes pels departaments dins 

el municipi de Montcada i Reixac durant l’etapa de l’ensenyament obligatori (de 1r 

a 4t d’ESO). 

 

José Diego López 

El director 

Montcada i Reixac, juny 2018 

 

 

El pare/mare/tutor/a ___________________________________________________   

SÍ/NO autoritza que el/la seu/va  fill/a_________________________del  grup _____ 

pugui realitzar les sortides escolars i extraescolars previstes pels departaments dins 

el municipi de Montcada i Reixac durant tota l’etapa de l’ESO (1r a 4t d’ESO) al 

nostre centre.  

 

Signatura pare, mare, tutor/a  

Montcada i Reixac, a______ de ______________ de 2018 
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