
   
  

Autorització per participar al programa Èxit Estiu 2018 
 
Les sessions de reforç del programa Èxit Estiu 2018 ofereixen a l’alumnat una atenció personal i 
individualitzada per ajudar-los a realitzar els deures d’estiu i adquirir una motivació positiva vers els 
seus aprenentatges de cara als exàmens de setembre.  
 
Aquestes activitats s’inicien el dilluns 2 de juliol i finalitzen el divendres 20 de juliol amb l’horari 
següent: 
 
Institut .........INS VILA DE GRÀCIA  

Horari d’estudi: .....11:30 a 13:30 h. 

 

També hi ha una sessió de revisió el dia 3 de setembre prèvia a les proves de recuperació. 

 
Si esteu interessats/des en què el vostre fill o filla hi participi, heu de retornar al centre aquest full amb 
la vostra signatura, aportant totes les dades que es sol·liciten.  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal:  
 

DNI: 

Telèfon 1: Telèfon 2: Telèfon 3: 

 
Autoritzo al meu fill/a a participar al programa Èxit Estiu. 
Nom i cognoms de l’alumne/a: Curs: 

DNI alumne/a: 

 

Pel que fa a l’ús d’imatge (marcar amb un Sí/No) 
 

- autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o 
gravacions durant la realització de les activitats del Programa Èxit Estiu, sempre que la 
seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer les activitats educatives.  

Sí           No 
 
Des del Consorci d’Educació de Barcelona ens comprometem a tractar les imatges de manera lleial, 
lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats socials que ens són pròpies. En qualsevol moment vostè 
pot exercir el dret a conèixer, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades, 
adreçant-se a la nostra adreça: Pl. Urquinaona, 6 , 5a planta (Comunicació). 
 
Al signar aquest document està acceptant les normatives de l’Èxit d’estiu 2018 i es compromet a 
garantir l’assistència de l’alumne/a al reforç i a justificar les faltes dels dies que no pugui assistir-hi. 
L’alumne/a no podrà sortir del centre dins de l’horari del reforç i si ho ha de fer serà tan sols amb un full 
d’autorització signat pel pare/mare o tutor/a. 
 
El responsable de l’activitat donarà de baixa a l’alumne/a automàticament si incompleix algun 
d’aquests punts: 
- Si l’alumne/a falta més de 3 vegades i no justifica la falta en un temps prudencial.  
- Si l’alumne/a té una actitud irrespectuosa que no afavoreix al clima de treball. 
 
La baixa serà comunicada a través d’una carta signada pel coordinador/a de l’Èxit d’Estiu i lliurada a 
l’alumne/a, qui haurà d’entregar-la a casa.  
 
 



   
  

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció 
de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 
Responsable Consorci d’Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 
Finalitat La finalitat d’aquest tractament és la gestió dels programes d’innovació i recerca 

educativa impulsats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos 
són la gestió, seguiment i control dels programes, plans, projectes i actuacions 
d’innovació i recerca educativa, com també l’elaboració, un cop finalitzades les 
convocatòries, d’estudis estadístics de caràcter intern. 
(+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Legitimació Consentiment de l’interessat/da, en compliment de les competències que la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al 
Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Destinataris Les dades podran ser cedides a ens a qui s’encarregui l’elaboració 
d’estadístiques i informes d’avaluació (en qualitat d’encarregats de tractament). 
En cas que es capturin imatges, podran ser publicades als canals de difusió del 
Consorci, prèvia comunicació a les persones interessades. (+info: 
http://www.edubcn.cat/ca/) 

Drets Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o 
oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que 
trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. 
(+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Informació 
addicional 

Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/. 

 
 
Barcelona a ......... de ............................... de 2018. 
     
Signatura pare/mare o tutor/a                       Acord de l’alumne/a 
 
 



   
  

Autorización para participar en el programa Èxit Estiu 2018 
 
Las clases del programa Èxit Estiu 2018 ofrecen al alumnado una atención personal e individualizada 
para ayudarlos a realizar los deberes de verano y adquirir una motivación positiva hacia los 
aprendizajes de cara a los exámenes de septiembre.  
 
Estas actividades se inician el lunes 2 de julio y finalizan el viernes 20 de julio con el siguiente horario: 
 
Instituto: ..................................................................................................................... 
Horario de estudio: .................................. 
 
También hay una sesión el dia 3 de septiembre prèvia a las pruebas de recuperación. 
 
Si estáis interesados/as en que vuestro hijo o hija participe, tenéis que devolver al centro esta hoja con 
vuestra firma, aportando los datos que se solicitan.  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal:  
 

DNI: 

Teléfono 1: Teléfono 2: Teléfono 3: 

 
Autorizo a mi hijo/a a participar en el programa Èxit Estiu.  
Nombre y apellidos del alumno/a: Curso: 

DNI alumno/a: 
 
Referente al uso de imagen (marcar con un Sí/No): 
 

- autorizo a que la imagen de mi hijo/a pueda ser registrada a través de fotografías o 
grabaciones durante la realización de las actividades del Programa Èxit Estiu, siempre 
que su difusión tenga por finalidad dar a conocer las actividades educativas.  

Sí           No 
 

Desde el Consorci d’Educació de Barcelona nos comprometemos a tratar las imágenes de forma leal, 
lícita y no lucrativa, de acuerdo con las finalidades sociales que nos son propias. En cualquier 
momento, usted puede ejercer el derecho a conocer, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de 
estos datos, dirigiéndose a nuestra dirección: Pl. Urquinaona, 6, 5ª planta (Comunicació). 
 
Al firmar este documento está aceptando las normativas del programa Èxit Estiu 2018 y se 
compromete a garantizar la asistencia del alumno/a al refuerzo y a justificar las faltas de los días en 
que no pueda asistir. El alumno/a no podrá salir del centro dentro del horario del refuerzo y si lo hace 
será solamente con una hoja de autorización firmada por el padre/madre o tutor/a. 
 
El responsable de la actividad dará de baja al alumno/a automáticamente si incumple alguno de estos 
puntos:  
- Si el alumno/a falta más de 3 veces y no justifica las faltas en un tiempo prudencial. 
- Si el alumno/a tiene una actitud irrespetuosa, que no favorece el clima de trabajo. 
 
La baja será comunicada a través de una carta firmada por el coordinador/a del programa Èxit Estiu y 
entregada al alumno/a, quien tendrá que entregarla en casa. 



   
  

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció 
de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 
Responsable Consorci d’Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 
Finalitat La finalitat d’aquest tractament és la gestió dels programes d’innovació i recerca 

educativa impulsats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos 
són la gestió, seguiment i control dels programes, plans, projectes i actuacions 
d’innovació i recerca educativa, com també l’elaboració, un cop finalitzades les 
convocatòries, d’estudis estadístics de caràcter intern. 
(+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Legitimació Consentiment de l’interessat/da, en compliment de les competències que la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al 
Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Destinataris Les dades podran ser cedides a ens a qui s’encarregui l’elaboració 
d’estadístiques i informes d’avaluació (en qualitat d’encarregats de tractament). 
En cas que es capturin imatges, podran ser publicades als canals de difusió del 
Consorci, prèvia comunicació a les persones interessades. (+info: 
http://www.edubcn.cat/ca/) 

Drets Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o 
oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que 
trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. 
(+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Informació 
addicional 

Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/. 

 

Barcelona, ........de ................................ de 2018. 

Firma padre/madre o tutor/a      Acuerdo del alumno/a 


