Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

AUTORITZACIONS DURANT EL PERÍODE D’ESCOLARITZACIÓ AL CENTRE
En /Na …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………, amb DNI o passaport
número……………………………………………….… com a major d’edat o com a pare/mare/ tutor legal de l’alumne/a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DECLARO QUE
HE LLEGIT i AUTORITZO a l’Institut Cendrassos a:

DRET IMATGE
Que la imatge del meu fill/a o de mi mateix en cas de major d’edat pugui aparèixer, durant tot el període d’escolarització al centre,
en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
pàgines web utilitzades al centre o xarxes socials del centre,
filmacions o fotografies destinades a difusió pública no comercial,
fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Que el material que elabori el meu fill/a o jo mateix en cas de major d’edat pugui ser publicat en els espais de comunicació del
centre (blogs, espais web, revistes i xarxes socials) amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
En cas de modificació d’aquesta autorització, em comprometo a notificar-ho per escrit a la secretaria del centre.
Lloc i data: Figueres, ….. de …………….. de 20…..
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a o de l’alumne/a major d’edat

………………………………………………………..

ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA.
Que el meu fill/a o jo mateix en cas de major d’edat crei i/o utilitzi un usuari i contrasenya associat a un correu electrònic o a altres
recursos i serveis d’Internet com MOODLE: plataforma educativa, GOOGLE: gmail, drive i sites, YOUTUBE: publicació de
vídeos, PREZI: presentacions en línia, DROPBOX: emmagatzemament en línia i/o qualsevol altre recurs per a ús educatiu amb
finalitats pedagògiques, durant tot el període d’escolarització al centre.
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit educatiu correspon al centre educatiu. El
centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de
les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.
En cas de modificació d’aquesta autorització, em comprometo a notificar-ho per escrit a la secretaria del centre.
Lloc i data: Figueres, ….. de …………….. de 20…..
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a o de l’alumne/a major d’edat

………………………………………………………..

DADES MÈDIQUES
Que el meu fill/a o jo mateix en cas de major d’edat:
⃞ no presenta cap incidència mèdica que pugui repercutir en l’estada al centre (malalties, operacions, al·lèrgies, problemes
físics, tractaments farmacològics o psicològics) i confirmo que aquestes dades mèdiques són correctes, durant tot el
període d’escolarització al centre.
⃞ comunico que presenta les següents incidències mèdiques que poden repercutir en l’estada al centre (malalties,
operacions, al·lèrgies, problemes físics, tractaments farmacològics o psicològics): …………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i confirmo que aquestes dades mèdiques són correctes, durant tot el període d’escolarització al centre.
En cas de modificació d’aquesta situació, em comprometo a notificar-ho per escrit a la secretaria del centre.
Lloc i data: Figueres, ….. de …………….. de 20…..
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a o de l’alumne/a major d’edat

………………………………………………………..
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SORTIDES DEL CENTRE
Que el meu fill/a o jo mateix en cas de major d’edat pugui sortir del centre per a participar en les activitats escolars que es realitzen
fora del recinte de l’institut i que han estat aprovades pel Consell Escolar, durant tot el període d’escolarització al centre.
En cas de modificació d’aquesta autorització, em comprometo a notificar-ho per escrit a la secretaria del centre, segons determina la
Resolució de 25 de juny de 2002 del Departament d’Ensenyament.
Lloc i data: Figueres, ….. de …………….. de 20…..
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a o de l’alumne/a major d’edat

………………………………………………………..

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril de 2016 (RGPD), les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’Institut Cendrassos únicament amb la
finalitat de gestionar i realitzar l’acció educativa i de comunicació amb les famílies així com per informar-los d’activitats i serveis que
ofereix el centre. Podreu exercir el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del
centre educatiu.
Lloc i data: Figueres, ….. de …………….. de 20…..
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a o de l’alumne/a major d’edat

………………………………………………………..

