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AUTORITZACIONS VÀRIES  CURS 2020/2021 

 

En/na...................................................................................................., amb DNI/Passaport 

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

............................................,   curs................. dono la meva autorització a : 

- Realitzar les sortides per Quart i els desplaçaments fins el pavelló o altres indrets              

de la població proposades pel Centre i aprovades pel Consell Escolar mentre            

estigui matriculat/ada en aquest centre educatiu. 

Sí No 

 

- Que pugui participar en totes les sortides culturals, excursions i altres activitats            

que organitzi l’escola mentre estigui matriculat/ada en aquest centre educatiu. 

Sí No 

 

El centre disposa d’un espai web i full informatiu on informa i fa difusió de les seves                 

activitats escolar lectives, complementàries i extraescolar. 

En la pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en les qual 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 poder publicar fotografies on             

apareguin els seus fill i filles i hi siguin clarament identificades. 

- Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitat               

escolars lectives, complementàries i extraescolars durant l’etapa d’Educació Infantil i          

primària organitzades pel centre 

▪ Pàgines web del centre, 

▪ Filmacions destinades a difusió pública no comercial, 

▪ Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

Sí No 

 



 

- Que el centre educatiu pugui administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de              

presentar febre superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada           

d’algun familiar que el vingui a recollir. 

 

Sí No 

 

Observacions mèdiques a tenir en compte (al·lèrgies, intoleràncies i altres). 

 

 

 

 

 

 

 

- Que quan fem alguna activitat el meu fill/a pugui pernoctar ( com la nit màgica,               

colònies, etc.. ) . 

 

Sí No 

 

- A l’AFA  perquè em faci arribar les circular per correu electrònic. 

 

Sí No 

 

 

Signatura pare/mare/o tutor 

 

 

 

 

Quart, ...................de .........................de 20 


