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AUTORITZACIONS DELS PARES / MARES
(Alumnat menor d’edat)

Al nostre centre s’organitzen diferents tipus d’activitats, tant al centre com fora, per a
complementar la formació del nostre alumnat.

A més, tenim diferents plataformes digitals (com pàgina web o facebook) i publicacions
(com l’agenda escolar) que ens informen de les diferents activitats realitzades i on
s’obtenen  imatges  que  creiem  interessants  publicar  perquè  mostren  les  actituds  i
valors que impregnen les dites activitats.

Marqueu amb una creu l’opció triada:

Aquesta autorització serà vàlida per a tota l’etapa educativa en la que l’alumne/a es
matricula (ESO, Batxillerat, Cicle d’FP). Qualsevol modificació respecte del que ací
s’autoritza s’haurà de comunicar a la Secretaria del centre.

Pego, a  de  de 

                                 

     Signatura: pare/mare/representant legal            

Activitats extraescolars:

AUTORITZE que el/la meu/a fill/a participe en les activitats extraescolars
que es programen al llarg del curs acadèmic fora del centre. Així mateix,
em faig responsable del que puga fer sempre que no acomplesca les 
normes dictades.

NO  AUTORITZE  que  el/la  meu/a  fill/a  participe  en  les  activitats
extraescolars  que  es  programen  al  llarg  del  curs  acadèmic  fora  del
centre. En tal cas el/la meu/meua fill/filla romandrà a l’aula.

Publicació d’imatges:

AUTORITZE que la imatge del/de la meu/a fill/a puga aparèixer en les
diferents plataformes i publicacions del centre corresponents a activitats
escolars,  lectives,  complementàries  i  extraescolars  organitzades  per
l’institut, i que mostren les actituds i valors que les impregnen.

NO AUTORITZE que la imatge del/de la meu/a fill/a puga aparèixer, en
les diferents plataformes i publicacions del centre.

Jo,  pare/mare/representant

legal de l’alumne/a  del curs 

Casella de selecció
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