
Autoritzacions per als alumnes d’ESO i Batxillerat

Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, demanem 

que els pares, mares o tutors de l'alumnat signeu les autoritzacions per�nents que s’exposen en els 

següents punts.

Dades de l’alumnat i dels pares, mares o tutors:

Nom i cognoms de l’alumnat:.............................................................................................

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal:.....................................................................

DNI/NIE....................................................

Per autoritzar, confirmar i acceptar el compromís  marqueu la casella amb una creu:

o Confirmo estar assabentat del protocol de salut escolar i autoritzo les actuacions que  s’especifiquen .

Ens  comprometem  a  ajudar  el  nostre  fill/a  a  conservar  en  bon  estat  el  material  comunitari,  a  

retornar-los al centre en finalitzar el curs escolar i   a subs�tuir-los en cas que hagi fet un mal ús o  

en cas de pèrdua.

 Par�cipar en excursions, sor�des escolars i ac�vitats del Treball de Síntesi, Projecte de Recerca i Treball 

de  Recerca  de  Batxillerat  i  en  qualsevol  ac�vitat  acadèmica  fora  del  recinte  escolar,  prèviament   

informades les famílies amb un SMS, correu o full informa�u.

Autoritzar que la imatge del meu fill pugui aparèixer a fotografies i vídeos corresponents a ac�vitats 

              escolars lec�ves, complementaries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en  pàgines web 

               el centre, filmacions des�nades a difusió publica no comercial, xarxes socials, revistes o publicacions 

editades pel centre d’àmbit educa�u i presentacions digitals.

Publicar els treballs elaborats pel meu fill en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i 

revistes editades pel centre mateix) amb finalitat educa�va.

Autoritzar que en les pàgines web, blogs, xarxes socials i revistes editades pel centre hi cons� el nom de 

l’alumne/a.



Autoritzar que l'ins�tut ges�oni la creació de l’usuari  i  contrasenya associats als recursos i  serveis  

d’Internet, com google, drive , pel treball acadèmic amb finalitats pedagògiques.

La  ges�ó  d’aquests  iden�ficadors  i  la  responsabilitat  de  l’ús  que  se’n  faci  en  l’àmbit  escolar  

correspon al centre educa�u. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i  dels  seus  

con�nguts  per  part  dels  usuaris.  L’usuari  serà  l’únic  responsable  de  les  infraccions  en  què  pugui  

incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus con�nguts.

Terrassa , ________ d __________________ de 20___

Signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne

Recordatori

Segons la norma�va vigent, en cas de fer enregistraments d’ac�vitats organitzades en el  centre,  els  

              familiars no poden fer-ne cap �pus de difusió, ni publicació.


