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FULL GENERAL D’AUTORITZACIONS

Alumne

Nom i cognoms alumne
Nom i cog. Pare/mare/tutor
DNI/NIE/Pass. Pare/mare/tutor
Curs: (1 BATX, 2 BATX)

BATXILLERAT

1

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE DE L’ALUMNE/A

2

AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES

3

AUTORITZACIÓ DEL SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA DEL CENTRE

4

AUTORITZACIÓ PATI

5

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a aparegui en els llocs i
condicions descrites al revers d’aquest full.

AUTORITZO el meu fill/a a assistir a les sortides programades pel
centre segons les condicions descrites al revers d’aquest full.

AUTORITZO el meu fill/a a utilitzar el servei de psicopedagogia del
centre segons les condicions descrites al revers d’aquest full.

AUTORITZO el meu fill/a a sortir fora del centre durant el temps
destinat a l’esbarjo (pati).

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

AUTORITZACIÓ HORARI LECTIU
AUTORITZO el meu fill/a a poder entrar més tard i/o sortir-ne més
d’hora quan es produeixi algun canvi d’horari per absència del
professorat

6

AUTORITZACIÓ SETMANA EXÀMENS (2n BATXILLERAT)

7

AUTORITZACIÓ ÚS PLATAFORMES DIGITALS

AUTORITZO el meu fill/a a seguir l’horari especial durant la setmana
d’exàmens amb assistència a classe només mentre duren les proves

AUTORITZO el meu fill/a a connectar-se a les plataformes digitals amb
què treballa el centre amb finalitats pedagògiques

Lloc i data: ________________________ , ____ d __________________ de 20___
Signatura del pare/mare/tutor

1

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE DE L’ALUMNE/A
El centre disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup alumnes que fan les
activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el
consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.
AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
pàgines web del centre,
filmacions destinades a difusió pública no comercial,
fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

2

3

AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES
AUTORITZO el meu fill/a a assistir a les SORTIDES PROGRAMADES PEL CENTRE DURANT EL CURS, acceptant les condicions generals
següents:
1.

Els professors acompanyants es fan responsables de l’acompliment dels horaris i del programa de la sortida, sempre que no
hi hagi força major que ho impedeixi.

2.

Els professors acompanyants vetllaran pel bon acompliment de les activitats programades en la sortida.

3.

Els professors acompanyants no es fan responsables dels danys corporals o que puguin tenir o ocasionar els alumnes de
forma fortuïta o bé accidental. Tampoc es fan responsables dels danys materials o indirectes que puguin ocasionar els
alumnes, quan actuïn pel seu compte o risc desobeint les instruccions dels professors, o d’aquells que puguin fer al marge
del programa i de l’horari de la sortida.

AUTORITZACIÓ DEL SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA DEL CENTRE
El centre disposa d’un servei de psicopedagogia enfocat a:
•
donar atenció als alumnes i les seves famílies.
•
assessorar sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional.
Per tal de poder utilitzar aquest servei seria necessària l’autorització de la família.
AUTORITZO que el meu fill/a pugui utilitzar aquest servei.

4

AUTORITZACIÓ PATI
Els alumnes de batxillerat tenen la possibilitat de sortir del centre a les hores d’esbarjo
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Autorització difusió d’imatge, general de sortides, psicopedagogia
del centre i prestació del servei comunitari.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. Destinataris: Les dades
no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei, o be si ho heu consentit prèviament. Drets: Accedir a les dades,
rectificar-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i
detallada sobre la protecció de dades a la pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacioaddicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
o
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autorització el tractament de les meves dades
personals
Lloc i data
Signatura del pare/mare/tutor legal (si escau)

