
 

  

 

Barcelona, 31 de maig de 2021 

 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA SENSE ACOMPANYMENT 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Seguint instruccions del Departament d’Ensenyament i de la Direcció de l’Escola us enviem la següent autorització 
de sortida d’acompanyament que ens heu de retornar degudament emplenada i signada abans del començament 
de la jornada intensiva, el proper 7 de juny de 2021. A continuació us reproduïm el comunicat del Departament amb 
l’autorització. Penjarem el document a la nostre web també.  

Cordialment.  

Àngels Roca 

Directora de F.Roca  

 

Des de fa anys treballem per tal que els infants de Cicle Superior i Mitjà de Primària vagin agafant autonomia 
personal i un cert grau de responsabilitat. 

 

A l’escola les classes de nens i nenes més petits surten acompanyades per la seva mestra i es lliuren en mà a les 
famílies. En canvi, a mesura que es van fent més grans, se’ls deixa sortir de l’aula sense acompanyament i si, 
arribat 

 

s a la porta es troben que ningú està esperant-los, saben que han de retornar a la classe o al despatx de l’escola, 
des d’on trucarem a la família 

 

Alguns nois i noies més grans i assenyats tenen autorització per marxar sols a casa perquè viuen a prop de 
l’escola o la seva família creu que són prou responsables per a fer-ho 

 

Explicat tot això us demanem que ens digueu quin grau d’autonomia voleu per als vostres fills/es:  

 

 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

 

En/Na________________________________amb NIF______________________ 

Mare, pare o tutor/a legal de l’alumne/a_______________________ de _________  

curs 

 

o Autoritzo que el meu fill o filla surti de l’escola, sense cap acompanyament, i vagi tot sol o tota sola cap 
a casa. 

o Autoritzo que el meu fill o filla surti sol de la classe fins a la porta de l’escola, on l’estarem esperant.  

o No autoritzo que el meu fill o filla surti sol de la classe fins a la porta de l’escola. Vull que la mestra o el 
mestre l’acompanyi 

 

En cas que el vostre fill/a no tingui autorització per marxar sol, heu de dir-nos les per persones que autoritzeu a 
venir a buscar-los 

 

Persones autoritzades per recollir els meus fills/es: 

1- _________________________________________________________________ 

2- _________________________________________________________________ 

3- _________________________________________________________________ 

4- _________________________________________________________________ 

5- _________________________________________________________________ 

6- _________________________________________________________________ 

            

Signat: el pare, mare o tutor/a legal: 

 

 
 


