
curs 2019-2020 
 
 

Full d’autoritzacions relativa als alumnes d’estudis postobligatoris 

Per la signatura del present document, autoritza de forma expressa: 

 Que s’utilitzin les seves dades identificatives que estrictament siguin necessàries per a poder 
enviar-li a la família de l’alumne/a informació sobre cursos i activitats, així com per al seguiment 
acadèmic. 

 Que, en el cas que l’alumne/a sigui major d’edat, el centre educatiu pugui informar sobre el seu 
seguiment acadèmic al pare, mare o tutor legal.  

 Si           No 

 Que l’alumne/a de postobligatòria pugui sortir del centre en els següents casos: 
- Al llarg de l’estona d’esbarjo, en el benentès que romandrà en l’entorn proper de l’Institut i 

que no farà ús de cap tipus de vehicle. 
- A les hores inicials i finals de la jornada lectiva en l’eventualitat de l’absència d’un profes-

sor/a. 
- A les setmanes de proves d’avaluació trimestrals o de recuperació, durant aquelles hores en 

les quals no hi hagi programat cap examen. 

 Que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’Institut i publicades a la pàgina web, 
al blog i a les xarxes socials del centre o a altres publicacions d’àmbit educatiu. 

 Que l’alumne/a pugui assistir a totes les sortides programades al llarg de tot el curs escolar 
2019/2020, amb les condicions establertes pel Consell Escolar del centre. 

 Que el material elaborat per l’alumne/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i 
espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar 
l’activitat educativa. 

 Que el centre pugui gestionar la creació de l’usuari i contrasenya associats a recursos i serveis 
d’Internet per treballar a l’aula. 

 Que el centre educatiu pugui administrar paracetamol al seu fill/a (menor d’edat), en cas de 
presentar febre superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun fa-
miliar que el pugui portar a casa.  

 Que, en cas d’extrema urgència, es puguin prendre decisions sense cap responsabilitat civil, so-
ta la direcció facultativa pertinent. 

Les dades personals i acadèmiques que ens proporcioni quedaran incorporades al fitxer d’alumnes amb la final i-
tat de dur a terme aquelles gestions acadèmiques i administratives que es derivin i siguin necessàries per al 
manteniment de la relació entre l’alumne/a i el centre.  

Tanmateix l’informem que les seves dades, d’acord amb l’establert per la legislació vigent, seran cedides a 
aquells ens públics a qui legalment s’hagin de cedir. 

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del corresponent escrit 
dirigit al responsable de fitxer a Secretaria Acadèmica d’acord amb l’establert a la L.O. 3/2018 de 5 de desem-
bre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a: 
 

DNI i signatura pare/mare o tutor legal o major d’edat: 
 
 
 
Banyoles, _____de _______________ de 2019 


