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Normativa i recomanacions ESTADA LINGÜÍSTICA EXMOUTH
Normativa
Queda totalment prohibit portar, adquirir i prendre substàncies estupefaents,

·

begudes alcohòliques i tabac. La infracció d’aquesta norma és una falta greu i pot
suposar el retorn immediat de l’alumne a càrrec de la seva família o tutors legals.
Qualsevol falta greu de conducta a criteri dels professors responsables també

·

podrà suposar el retorn immediat de l’alumne a càrrec de la seva família o tutors legals.
·

El professorat i els monitors de l’escola donaran instruccions sobre les hores de

temps lliure de què disposen els alumnes, així com de trobada per les excursions, els
àpats, etc. Els horaris s'han de complir.
L’equipatge de mà ha de complir les normes legals internacionals respecte al pes,

·

tamany i contingut.
Cada alumne és responsable dels seus medicaments i de la seva correcta

·

administració. Els professors només en tindran constància.
·

Les normes tant de l’escola com de les famílies s’han de complir sense excepció.

·

L’habitació i el llit seran els mateixos i no es poden intercanviar ni compartir.

·

Durant el temps lliure i en general, s’ha de ser respectuós amb la gent i evitar tot

tipus de conflicte anem a passar-ho bé. Cal tenir una actitud positiva.
Recomanacions

•

Controleu les vostres coses, no us deixeu res als llocs que visitarem, a l’avió,
aeroport, casa de la vostra família,, etc.

•

Som turistes! Alerta amb els robatoris. Us aconsellem que no dugueu tots els
diners ni documents necessaris tots junts al mateix lloc
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Permís d’assistència i compromís en el respecte de les normes
Jo pare/mare/tutor ............................................................................................... dono permís al
meu fill/ tutorat ........................................................................ de 3r d’ESO per participar a
l'estada lingüística a Exmouth, que es farà del 3 al 7 de maig de 2016. He comentat
amb ell/ella la normativa i s’ha responsabilitzat a complir-la (*).
Signatura del pare / mare o tutor

Signatura de

l’alumne

Badalona, ............................... 2016

(*) L'incompliment de la normativa per part de l’alumne/a lleva qualsevol responsabilitat
al professorat acompanyant i pot comportar el retorn de l’alumne/a a casa abans de
finalitzar el viatge. Anant les despeses a càrrec de la seva família.
Observacions
El pare / mare / tutor …………..........………...................…….… fa constar que l’alumne/a ............
…...........….............…...........…....... ha de prendre la següent medicació durant el viatge i que
és autònom en la seva administració: .............................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Si voleu, podeu afegir altres observacions que considereu pertinents :
………..……………………………………..……………………….…………………………….…
………..……………………………………..……………………….…………………………….…

Signatura del pare / mare o tutor
Cal retornar aquest full al tutor abans del 15 d'abril.

