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Departament d’Educació  
Institut Lluís Domènech i Montaner  

 

 

 

En/Na  ______________________________________________________________ amb DNI o 

passaport número ________________________ AUTORITZO i quedo ASSABENTAT/DA, 

com a tutor/a de _____________________________________________, mentre sigui alumne/a 

de l’institut i no en causi baixa, que:  

1. Pugui aparèixer en imatges corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades pel centre docent i publicades per qualsevol mitjà de comunicació, 

mitjà digital i en qualsevol xarxa social gestionada per l’institut.            SÍ NO  

2. El material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació que gestiona el 

centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.            SÍ NO  

3. Pugui participar en programes de ràdio, televisió i concursos amb finalitats educatives. 

         SÍ NO  

4. Pugui participar en totes les sortides que es realitzin. El programa de sortides, aprovat pel 

Consell Escolar, és una part fonamental dels aprenentatges del vostre fill/a i tenen la mateixa 

obligatorietat que l’assistència a classe.               SÍ NO  

5. Pugui participar, quan hagi de fer 3r d’ESO, en el Servei Comunitari Obligatori (SCO), en 

horari lectiu i no lectiu, segons consti en la Programació Anual del Centre (PGA). L’alumat ha de 

realitzar un mínim de 10 h de servei actiu a la comunitat fora de l’horari lectiu.      SÍ  NO  

6. El centre gestioni, si l’alumne/a té menys de 14 anys, un usuari i contrasenya associats als 

següents recursos i serveis d’internet gestionats pel centre:  el Correu Web del centre (@iescanet), 

l’Aula Virtual en entorn Moodle i, si és el cas, el WhatsApp de la classe amb finalitats 

formatives, educatives i informatives. El centre, però, no es fa responsable de l’ús indegut del 

recurs i dels seus continguts per part dels usuaris, que seran els únics responsables de les 

infraccions i perjudicis que puguin causar (s’aplica l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999). 

         SÍ NO  

7. Estic assabentat/da que el centre gestiona, si l’alumne/a té més de 14 anys, un usuari i 

contrasenya associats als següents recursos i serveis d’internet gestionats pel centre:  el Correu 

Web del centre (@iescanet), l’Aula Virtual en entorn Moodle i, si és el cas, el WhatsApp de la 

classe amb finalitats formatives, educatives i informatives. El centre, però, no es fa responsable de 

l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris, que seran els únics 

responsables de les infraccions i perjudicis que puguin causar (s’aplica l’article 5 de la Llei 

Orgànica 15/1999).                  SÍ NO  

8. Si fa Batxillerat,  pugui sortir del centre durant les hores dels patis.           SÍ NO  

9. Si fa Batxillerat, no assisteixi a la primera o última hora si es coneix prèviament l’absència del 

professor/a, tal com està aprovat pel Consell Escolar de l’Institut.           SÍ NO  

Signatura:   

  

 

A Canet de Mar, ________de____________________ de 20____  


