Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Palamós

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES PER LES
RODALIES
Benvolguts,
Durant el curs podem trobar-nos en la necessitat
d’organitzar petites sortides per les rodalies de l’Institut,
relacionades amb alguna matèria d’estudi o amb les
tutories.
A fi d’agilitzar els tràmits d’aquestes sortides us preguem
que signeu aquest document en què doneu la conformitat
perquè el vostre/a fill/a hi participi.
Agraïts per la vostra col·laboració.
El (pare/mare/tutor ...) ................................................ de
l’alumne/a................................................ del curs............
autoritza el seu fill/a a participar en les sortides i activitats
gratuïtes a les rodalies de l’Institut que el centre escolar
organitzi durant aquest curs 2015/2016.
El pare, mare o tutor
Signatura:

Palamós, _____ de____________ de 201_

INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DE SALUT
El (pare/mare/tutor)........................................................... de
l’alumne/a..........................................................del curs........
amb DNI ........................... desconec que el meu fill/a
pateixi cap malaltia o discapacitat que li impedeixi seguir
les classes practiques d’educació física amb normalitat,
competicions esportives escolars ni cap altra activitat
escolar.
I perquè així consti, signo aquest document a petició de la
Direcció del Centre i del/la professor d’educació física a
efectes de responsabilitat davant de qualsevol incident.
El pare, mare o tutor
Signatura:

Palamós , a ____de___________ de 201__

AUTORITZACIÓ DE DRET D’IMATGE
L’Institut de Palamós disposa a Internet d’un espai web
http://www.inspalamos.cat on informa i fa difusió de les
seves activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars.
En aquesta pàgina web s’hi poden publicar imatges en les
quals apareguin, individualment o en grup, alumnes
realitzant les esmentades activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a
l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder
publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on
aquests o aquestes siguin clarament identificables.
El (pare/mare/tutor...)....................................................... de
l’alumne/a..........................................................del curs........
amb DNI...........................
autoritzo que la imatge del meu
fill/a..........................................., del curs .......... pugui
aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars
lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel
centre docent i publicades a:
- les pàgines web del centre.
- filmacions destinades a difusió pública no
comercial.
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit
educatiu
El pare, mare o tutor
Signatura,

Palamós, ______de ________ de 201_

AUTORITZACIÓ RELATIVA A L’ÚS DE
SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A
INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA
El (pare/mare/tutor,...) ................................................. de
l’alumne/a...........................................................................
del curs............ declara que està assabentat i autoritza, en
cas que l’alumne sigui menor de 14 anys, que:
L’Institut de Palamós gestioni la creació de l’usuari i
contrasenya associats als següents recursos i serveis
d’Internet:
- Entorns Virtuals d’Aprenentatge de les editorials
utilitzades a l’Institut, així com al moodle del
centre.
-

Compte a la plataforma de gestió ieducació

-

Compte de Google: correu electrònic de Gmail i
eines de Google Docs.

-

Creació de comptes en portals de difusió de
contingut multimèdia.
per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
La gestió d’aquests identificadors i 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 del recurs i dels seus
continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable
de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis causar
per ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.

El pare, mare o tutor
Signatura:

Palamós, ______de ________ de 201_

Aquestes autoritzacions seran vàlides al llarg
de tota l’etapa d’escolarització (entenent per etapa:
ESO, Batxillerat o Cicles Formatius).
Per tant el pare, mare o tutor, es compromet a informar de
qualsevol canvi que es produeixi en les mateixes.
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