
 

  

  

 

Autoritzacions curs 2020-21 (menors d’edat) 

Participació en sortides; comunicació interna de dades personals; i ús de           
recursos digitals, d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de           
material que elaboren. 

 
En/Na .................................................................................. amb NIF/NIE ............................,     

representant legal de l’alumne, alumna ............................................................................ amb       

NIF/NIE............................., autoritzo a (marqueu amb una X): 

 
1. Autorització de la comunicació interna de dades personals 
 
☐ Autoritzo a comunicar internament al professorat les dades personals de l’alumne/a i             
la informació referent a necessitats educatives especials, malalties, al·lèrgies i situacions           
socials o personals.  

2. Autorització genèrica de sortides 
 
☐ Autoritzo la participació de/la meu/meva fill/a a les sortides curriculars, tutorials i/o             
lúdiques que s’organitzin fora del recinte escolar durant el curs acadèmic 20-21, utilitzant             
per al desplaçament el mitjà de transport que l’Institut consideri més adient. 
 
Les sortides són una prolongació de les activitats del Centre i, per tant, l’alumnat es regirà                
per la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre i la legislació vigent.      
 
L’autorització faculta el professorat acompanyant perquè en qualsevol moment procedeixi          
en cas d’incompliment o desobediència de les instruccions o ordres de caràcter general o              
particular que puguin impartir-se durant les sortides, viatges o excursions, a prendre les             
mesures que consideri oportunes en el marc de la Normativa d’Organització i Funcionament             
de Centre vigent.                           

Quan es faci una sortida s’enviarà a les famílies la informació referent a l’objectiu, lloc,               
durada, professors acompanyants i possible preu que tingui l’activitat.  

3. Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 
 
☐ Autoritzo que el meu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o               
aplicacions de dispositius portàtils, tauletes i/o mòbils que requereixin usuari i           
contrasenya en les diferents matèries que ho requereixin. 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 i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les              
infraccions en que es pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat                
dels serveis o dels continguts. 
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4. Ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que            

elaboren.  
 
El dret de 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, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el                  
consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els               
seus fills que hi siguin clarament identificables. 

 
☐ Autoritzo que la imatge i la 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 en: la web del centre, en            
plataformes administrades pel centre (Moodle i Classroom) i a la publicació a            
xarxes socials del centre ( Instagram, Twitter i Facebook),així com de           
plataformes de TV i emissores de ràdio que difonguin informació d'activitats           
relacionades en l'àmbit educatiu del centre i dels nostres alumnes.  
☐ Autoritzo que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els               
espais d’aprenentatge i de comunicació (G-suite, espai web, blogs i xarxes           
socials) del mateix centre, com poden ser: activitats de diferents àmbits, projectes            
de recerca, treballs de recerca i treballs de síntesi,i que aquest pugui ser utilitzat per               
a consulta en els cursos posteriors. 
☐ Autoritzo que en les webs, blogs i xarxes socials hi constin les inicials del meu                
fill/a i del centre. 
 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i            
difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas               
de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei,               
o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne            
la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció           
de dades a la pàgina:  
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractame
nts/alumnes- centres-departament.html 
☐ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les                
meves dades personals. 
 
Puigcerdà, ……………….…..……..…. de/d’ …………..……...….……… de 20…..… 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a: 
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