AUTORITZACIÓ
Nom i cognoms de l’alumne: ...................................................................................................................................................
Data de naixement:.....................................................D.N.I ............................................................................................................
 BATXILLERAT ARTÍSTIC
 CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
 CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
 ESTUDIS SUPERIORS D’ART
En el moment de fer la matrícula a l’EASD de Vic, cal entregar aquests fulls d’autoritzacions degudament emplenats i signat,
especificant l’opció escollida en cada cas.
Si



No



De sortida avançada en cas d’absència del professor si no hi ha feina programada, en el cas de classes de darrera hora
en què no hi hagi prevista cap activitat substitutòria (només per als alumnes menors d’edat).
De sortida al llarg del curs per fer activitats a fora de l’escola. Es comunicaran totes les sortides amb anterioritat al





correu electrònic del pare, mare o tutor legal (només per als alumnes menors d’edat).
Per a la difusió de la imatge personal. El que comprèn el següent: que la imatge personal pugui aparèixer en
fotografies i audiovisuals destinats a la difusió de l’EASD de Vic, que aquestes imatges podran ser difoses en





qualsevol mitjà ja sigui TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat o xarxes socials, i que
aquesta autorització és completamentgratuïta.

















Per a la publicació i difusió de treballs escolars amb finalitat educativa.
Per a la publicació de llistats nominals amb els resultats de l’avaluació als taulells informatius.
De tutoria sense els pares (només per alumnes majorsd’edat).
Realització dels desplaçaments sense anar acompanyats per fer les activitats ordinàries que es realitzen fora de
l’escola (educació física, música, teatre, etc.)

Aquesta autorització tindrà vigència durant l’estada complerta del alumne matriculat al Centre. En qualsevol moment, però,
podrà revocar aquesta autorització portant una sol·licitud o petició.

Alumnes majors
d’edat

Data :...............................................
Signatura:

Alumnes menors
d’edat

Nom del pare, mare o tutor legal: ........................................................................................................................................
Correu electrònic on es rebrà la informació referent a les sortides: ............................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Telèfon mòbil del pare, mare o tutor legal:.........................................................................................................................
Data:...............................................
Signatura:

