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Nom i cognoms d l’alumne/a:______________________________________________  
 
Curs:_______________________________ 
 
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal de l’alumne: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
DNI o passaport del pare/mare/tutor:____________________  
 
1. AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE Atès que el dret a la pròpia imatge és 

reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 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 per poder publicar fotografies i vídeos 
on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables.  

 

Dades de l’alumne/a dels pares o tutors  
 
 
SÍ AUTORITZO �  
 
NO AUTORITZO �  
 
 

a. Que la imatge i veu  dels meu  fill o filla pugui aparèixer en activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’escola i publicades 
en: 
 

• Pàgines web del centre. 

• Revistes o publicacions d’àmbit educatiu editades pel centre. 

• Google Apps Educació. 

• Xarxes socials del centre: Youtube, Instagram, Facebook i Twitter. 

 

b. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de 
comunicació de l’escola amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa i que 
hi pugui constar les seves inicials. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Escola Els Cossetans, Avda Roca Plana 28 
Finalitat: Difusió d’imatge/veu. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que té la tutoria legal, en cas de menors 
d’edat. 
Destinataris:  No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei 
o vostè ens doni el consentiment. 
Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: < 
escelscossetans@xtec.cat 
 
 
2. AUTORITZACIÓ de RECOLLIDA d’ALUMNES PER  
PERSONES DIFERENTS DELS PARES O TUTORS LEGALS 

Nom DNI Parentiu 
   
   
   
   
   
 

   Autoritzo que el meu fill pugui marxar sol (només a partir de 3r.de primària) 

 

3. AUTORITZACIÓ DE SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
 
 
� Autoritzo al meu fill o filla a assistir a totes les sortides, excursions i visites que 
s’organitzen al llarg del curs dins i fora del nostre municipi.  
Així mateix, autoritzo al mestre o la mestra a prendre totes les decisions que calgui 
durant el temps que duri el trajecte de sortida i tornada a l’escola i el desenvolupament 
de l’activitat programada.  
 
� NO Autoritzo 
 
4. LOCALITZACIÓ DE LES FAMÍLIES EN CAS D’EMERGÈNCIA MÈDICA  

Telèfons d’urgència:  
 

NOM i Parentesc  Telèfon 
  
  
  
  
 

AUTORITZO que en cas d’urgència mèdica i que no es pugui localitzar als pares o tutors 
portin el meu fill/a a l’hospital o centre d’atenció primària. 
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5. L’escola fa servir l’aplicació Bynapp per a les comunicacions, si no la tens o vols 
modificar alguna dada cal que omplis la graella: 

 

NOM i Cognom de mare/par o tutors legals Correu-e 
 
 

 

 
 

 

 
 
I per tal de deixar constància de la meva conformitat amb el que es diu a totes les 
autoritzacions contingudes en aquest full, signo la present:  
 
Signatura del pare/mare o tutor legal  
Cunit, …… de………………………….. de 202  
 

 

 

 

 

 

 
 
IMPORTANT: Les autoritzacions d’aquest document són aplicables durant TOTA 
L'ESCOLARITZACIÓ (excepte els drets d’imatge, que pot ser revocat en qualsevol 
moment sense efectes retroactius).  
En el cas de produir-se QUALSEVOL CANVI cal  INFORMAR AL CENTRE 


