
 
Escola Can Manent 
 

Carrer Arquitecte Gaudí, 25 
08440 Cardedeu 
Tel. 93 8713757  
a8067090@xtec.cat 
http://www.canmanent.cat 

FULL D’AUTORITZACIONS   DATA: .................... 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a: .............................................................................. 

Data de naixement ............................ 

 
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a................ 

................................................................amb DNI/NIE/passaport ........................ 

 
  AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS ALUMNES: ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES 

DE CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL QUE ELABOREN 
 
Com sabeu, el centre disposa a Internet d’espai web on informa i fa difusió de les activitats escolars. En 
aquestes pàgines web o blogs es poden publicar imatges en què 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 
publicar, durant l’escolaritat al centre, fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin clarament 
identificables. És per això, que el centre, respectant aquest dret, no publicarà les imatges dels alumnes si 
no en té el consentiment dels pares, i us el demana per tal de poder gaudir i compartir activitats amb 
normalitat. 
 
Marqueu, si us plau, la vostra decisió amb una creu i signeu. 
 

O SÍ AUTORITZO 
- Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 

activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i 
publicades en: 

 Pàgines web del centre 
 Revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

 
- Que  el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els blogs i web del centre i 

revistes editades pel centre mateix, amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 
 

- Que en les pàgines web o blogs i revistes edictades pel centre hi constin les inicials de 
l’alumne/a. 

 

O NO HO AUTORITZO  
Signatura:   
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AUTORITZACIÓ SORTIDES PEL POBLE 
 

Durant el curs tenim programades activitats al Centre Cultural, visites al Museu Tomàs Balvey, tardes a la 
biblioteca, activitats al pavelló municipal d’esports i sortides pel poble. Totes aquestes sortides hauran estat 
proposades per l’equip docent i aprovades pel Consell Escolar. 
 
Us demanem la vostra autorització per a totes aquestes sortides fora del recinte escolar dins del municipi. 
 

AUTORITZO el meu fill/a a realitzar les sortides que l’equip docent programi a la població de Cardedu 
mentre duri la seva escolarització al centre. 

       

 Signatura: 
 
 
 
 
 
   

 
 

AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL 
 

Ens podríem trobar que el vostre fill/a un dia tingués febrer estant a l’escola. En aquest cas, sempre miraríem 
de localitzar-vos. Però, per si no fos possible comunicar-nos amb vosaltres, us demanem aquesta 
autorització, durant l’escolaritat al centre, per a donar-li un antitèrmic només si té febre alta. 
 

O AUTORITZO el centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre 

superior a 38°de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 
portar a casa. 
 

O NO HO AUTORITZO 

      Signatura:   
 
 

AUTORITZACIÓ DE L’ADREÇA D’E-MAIL 
 

Per tal d’agilitar la comunicació amb les famílies i reduir la quantitat de paper que es genera a l’escola i així 
vetllar per una educació més sostenible amb el medi ambient, us demanem que ens autoritzeu a poder 
utilitzar la vostra adreça de correu electrònic.  
SI US PLAU, ESCRIVIU LES DADES EN MAJÚSCULES. 
 
En/na  .................................................................... i ....................................................................................... 

AUTORITZO l’Escola Can Manent a fer ús de la meva adreça electrònica: 
 
............................................................................................ @ ................................................................ 
 
............................................................................................ @ ................................................................ 
Aquesta autorització és extensiva durant tota l’escolarització del meu fill/a en aquest centre i si n’hi hagués 
modificacions les comunicaria a Secretaria.        

Signatura: 
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RECOLLIDA DELS INFANTS 
 
L’escola estableix que de P3 a 3r de primària sempre ha de lliurar cada nen o nena al pare, mare, familiar o 
altra persona coneguda. 
 

A partir de 4t, en acabar l’horari escolar, els infants poden sortir sols de l’escola. Els pares haureu indicat als 
vostres fills/es si us han d’esperar dins – ja sense l’esguard del tutor/a- o bé a fora. També si poden començar 
a tornar sols. 
 

En el cas de les famílies amb nens i nenes grans però amb algun germà petit, si valoreu que el germà o 
germana gran pot fer-se càrrec de recollir el petit o petita a l’aula –que el pot acompanyar fins al punt de 
trobada que hàgiu acordat entre vosaltres i custodiar-lo fins que hi arribeu-, ens en cal una autorització. 
Entenem que en aquest cas permeteu que el mestre/a pugui lliurar el vostre infant a un germà o germana 
gran també menor d’edat. 
 

És per això que si ho desitgeu així, us en demanem la vostra signatura. 
 

AUTORITZACIÓ PER LLIURAR UN INFANT A UN GERMÀ O GERMANA 
 
En/na ....................................................................................................... amb DNI ................................., com a 

pare/mare/tutor/a de ..................................................................................................................................... 

autoritzo, fins que no manifesti altra cosa, que el pugui recollir el seu germà/germana ............................... 

............................................................... (actualment al curs .........................), en acabar l’horari lectiu. 

 
AUTORITZACIÓ PER LLIURAR UN INFANT A UN ADULT 

 
També cal una autorització quan l’infant el ve a recollir HABITUALMENT una persona que no és el tutor/a 
legal , com pot ser cangur, familiar, amic, ... 
 

En/na ....................................................................................................... amb DNI ................................., com a 

pare/mare/tutor/a de ..................................................................................................................................... 

autoritzo les persones esmentades a continuació a recollir el meu fill/a quan cap dels seus tutors legals pugui 
venir. 
 
PERSONES AUTORITZADES (nom i cognoms)    RELACIÓ AMB EL NEN/A 

1.   
2.   
3.   
4.  

 
       

 Signatura:   
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AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 

 

Jo, ................................................................................................... amb DNI/NIE............................................, 

mare/pare de l’alumne/a      ..............................................................................................................................  

 

AUTORITZO 

El pagament de la quota global  establerta pel Consell Escolar del centre fraccionada amb tres rebuts  al 

primer, segon i tercer trimestre del curs. 

 

Per això, facilito el meu IBAN: 

 

Codi País           Entitat                Oficina                D.C.             Número de compte 

E S                           

 

 

I perquè així consti, en signo aquesta autorització. 

 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

Cardedeu, ________________________________   

 
Quota global d’escola: 

 Activitats al Centre Cultural 
 Material fungible: paper, llapis, colors, … 
 Material escolar d’aula 
 Sortides previstes pel curs 
 Samarretes de la Trobada de Dansa (P3 a 2n) 
 Etc… 
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