AUTORITZACIÓ relativa a l’alumnat: Menors d'edat
Autorització de sortida del centre, ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elabora
En/na:
com a mare/pare/tutor/tutora legal de l’alumne o alumna
dono el meu consentiment a les autoritzacions referides a sota.

amb DNI/NIE/PASSAPORT

1. Sortida del centre
• Sortida del centre a les dues darreres hores o última sessió de classe del dia en cas d’absència
sobrevinguda del professorat, quan el professor de guàrdia indiqui als alumnes que no tenen
tasques pendents i/o programades. Els alumnes sempre es poden quedar a la seva aula fent treball
personal.

Si c

No c

•

Realització dels desplaçaments sense anar acompanyats per fer les activitats ordinàries que es
realitzen fora de l’escola (educació física, música, teatre, etc.):

Si c

No c

•

De sortida al llarg del curs per fer activitats complementàries acadèmiques/esportives a fora de
l’escola. Es comunicaran totes les sortides amb anterioritat.

Si c

No c

•

Per sortir del centre durant el temps desbarjo i en aquelles hores que, en funció del curs, estiguin
autoritzades pel consell escolar del centre.

Si c

No c

Si c

No c

2. Autorització mèdica
• En cas que es produís una urgència mèdica imprevista greu i a l’Escola l’hagués d’acompanyar a un
centre médic, mentre no arriba la família, AUTORITZO al centre a prendre totes les decisions oportunes
a través del professor acompanyant
3. Dret a la pròpia imatge i al material elaborat

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.
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, per la qual cosa la direcció d’aquest centre
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin
clarament identificables.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/xarces/revistes) cal la corresponent cessió del dret de
comunicació pública expressat per escrit als efectes dels afectats. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió
no aparegui clarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat, el projecte final, l’obra final,
el projecte final d’estudis i altres de similars.
1.

Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos –on siguin clarament identificables– corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
Si c
No c
o En pàgines webs i xarxes socials del centre:
o

2.

3.

Revistes o publicacions del centre o de l'àmbit educatiu

Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais
web, xarxes socials i revistes i altres materials de difusió/publicitat del centre) amb la finalitat de
desenvolupar l'activitat educativa i/o donar a conèixer l’activitat i l’oferta educativa del centre.
Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi consti el nom del meu fill/a i el nom del centre:
Signatura del mare/pare/tutor/tutora legal

Si c

No c

Si c

No c

Si c

No c

LLoc i data:
Vic, a

de

de 20__

Les famílies podran anul·lar aquesta autorització en qualsevol moment, presentant una sol·licitud a les oficines del centre.

