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AUTORITZACIONS CURS 2020-2021 
 

En/na ........................................................... amb DNI ....................... pare, mare o tutor 

de l’alumne/a ..................................................................de la classe de …………… de 

l'Escola Joaquim Vallmajó autoritzo, durant aquest curs que: 

Marcar amb una creu X 

 

1. SORTIDES A L’ENTORN: El/la meu/va fill/a pugui a realitzar les sortides a 

l’entorn que es programin al centre durant el curs. 

 

 
 

2. EDUCACIÓ FÍSICA/PSICOMOTRICITAT: Informo que el/la meu/va fill/a pot 

seguir les classes pràctiques d’Educació Física i psicomotricitat* amb 

normalitat. 

 

 

 

*En el cas que l’alumne/a presenti alguna dificultat específica, cal adjuntar el certificat mèdic. 

 

3. DRETS D’IMATGE: La imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 

organitzades pel centre docent i publicades en: 

IMPORTANT: el centre NO utilitza cap xarxa social (Instagram, Twitter, 

Facebook...) per publicar-hi les imatges i/o vídeos dels vostres fills/es. 

 Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos 

corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades pel centre i publicades al web: 

www.escolajoaquimvallmajo.cat 

 

 

 Que el centre utilitzi plataformes d’Internet “Youtube” i “Vimeo” (espais 

on s’emmagatzemen els muntatges musicals d’imatge i vídeo del 

centre) i “Google Fotos” (espai privat del correu electrònic del centre on 

s’emmagatzemen les imatges) per poder publicar posteriorment tot el 

material educatiu al web. 

 

 

Sí ho autoritzo No ho autoritzo 

Sí ho autoritzo No ho autoritzo 

Sí ho autoritzo No ho autoritzo 

Sí ho autoritzo No ho autoritzo 

http://www.escolajoaquimvallmajo.cat/
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 Que el material (treballs...) que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en 

els espais de comunicació esmentats anteriorment amb la finalitat de 

desenvolupar l’activitat educativa.  

 

 

 
4. ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A 

L’AULA (només per alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è). Que el centre gestioni la 

creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis 

d’Internet: un correu electrònic (G Suite for Education - Classroom) per 

l’alumne/a destinat al treball acadèmic i a finalitats pedagògiques. 

 

 

*La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit 
escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut dels 
recursos 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.  

 

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne/a 

 

 

 

Navata, ......... de ............................... de ............. 

 

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES CURS 2020-2021 

Només omplir en cas d’haver-hi alguna modificació. 
 

Adreça familiar:  Núm.  Codi postal:  

Població:  Correu electrònic:  

Telèfons de contacte: 

Casa:  Mòbil mare:  Mòbil pare:  

Casa avis:  Mòbil àvia:  Mòbil avi:  

En cas d’urgència: 

Feina mare:  Feina pare:  

 

Sí ho autoritzo No ho autoritzo 

Sí ho autoritzo No ho autoritzo 
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