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   FULL GENERAL D’AUTORITZACIONS 
 

Al
um

ne
 

Nom i cognoms alumne  

Nom i cog. Pare/mare/tutor  

DNI/NIE/Pass. Pare/mare/tutor  

Curs: (1 ESO, 2 ESO, etc.)  

 

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

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

 SÍ  NO 
 

 

2 AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES 

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

 SÍ  NO 
 

 

3 AUTORITZACIÓ DEL SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA DEL CENTRE 

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

 SÍ  NO 
 

 

4 AUTORITZACIÓ ÚS PLATAFORMES DIGITALS  

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

 SÍ  NO 
 

 

5 AUTORITZACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI 

AUTORITZO el meu fill/a a participar a l’activitat curricular del Servei 
Comunitari segons les condicions descrites al revers d’aquest full. 

 SÍ  NO 
 

 

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

3 ESO 

TOTS ELS CURSOS 



 

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 publicades en: 

- pàgines web del centre, 
- filmacions destinades a difusió pública no comercial, 
- fotografies per a revistes o publicacions  d’àmbit educatiu. 

 
 

AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES 
 
El centre realitza un conjunt de sortides programades durant el curs. Es demana el consentiment als pares mares o tutors legals, 
l’acceptació de les condicions generals següents en relació a les sortides: 
 

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. 

 
Es demana el consentiment als pares mares o tutors legals, l’acceptació de les condicions generals d’ús d’aquest servei per tal que 
pugui ser utilitzat en cas de necessitat. 
 
 

AUTORITZACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI 
 
El centre ofereix una activitat anomenada Servei Comunitari Pont de Generacions, programada a les matèries curriculars i optatives de 

3r d’ESO, aprovada pel Consell Escolar i que consta a la Programació General anual del centre. 

Les entitats on es prestarà el Servei Comunitari seran: Orvepard (Casal d’avis), CEIP Pardinyes, Banc dels Aliments, Fundació La Pedrera, 

CASER Residencial  i altres. El servei a prestar, els dies de prestació i els horaris, ja es concreten al llarg del curs. 

El desplaçament en horari escolar a les entitats on es desenvolupin les activitats es farà amb l’acompanyament a càrrec del professorat 
del centre educatiu 

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) 

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/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-
departament.html 
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