Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Damià Campeny
Mataró
Plaça dels Bous, 5

FULL D’AUTORITZACIONS, BATXILLERAT, 2018-19
En/na: .......................................................... amb DNI ....................... com a pare/ mare/ tutor/a legal
de l’alumne/a: ....................................................................................................
dono el meu consentiment a les autoritzacions referides a sota durant tot el BATXILLERAT (1)

SÍ
NO

1. Autorització per participar en totes les activitats complementàries
del curs escolar.

Els pares o tutors d’aquest/a alumne/a l’autoritzen a participar a totes les activitats complementàries, sortides i
excursions, programades durant els estudis al batxillerat.
ACCEPTO les següents normes:
Durant l’activitat/sortida/viatge regeix la normativa vigent del Centre i s’ha de seguir amb més cura si cal que en una
situació ordinària. Si algun alumne o alguna alumna, per la raó que sigui, comet una falta considerada com a greu, se li
comunicarà als pares o representants legals i a la Direcció del Centre de forma immediata; i si fos molt greu podria
provocar el retorn anticipat.
EM COMPROMETO que el meu fill/la meva filla es trobi físicament en les condicions adequades per desenvolupar
l’activitat i
AUTORITZO els professors acompanyants a prendre les mesures necessàries en cas d’urgència i dono el meu
consentiment per a tota classe d’intervenció mèdica o quirúrgica urgent prescrita per les autoritats mèdiques.


En cada activitat concreta se us farà arribar un full informatiu i l’odre de pagament si escau, en cas
d’efectuar el pagament serveix de confirmació d’aquesta autorització general.



En cas de no autoritzar alguna activitat concreta, s’haurà de retornar el full informatiu d’aquesta degudament signat.

Signatura del pare,
mare o tutor/a legal:

SÍ
NO

2. Autorització per entrar excepcionalment a les 9 del matí en cas de
retard a primera hora

AUTORITZO que el meu fill/a entri a les 9 del matí quan arribi tard un cop iniciades les classes de la primera hora.
ASSUMEIXO la responsabilitat que es derivi dels fets i actes que pugui realitzar el meu fill/a durant aquest temps.

Signatura del pare,
mare o tutor/a legal:
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SÍ
NO

3. Autorització per sortir del centre durant el temps d’esbarjo i en
aquelles hores que, en funció del curs, estiguin autoritzades pel
consell escolar del centre.

AUTORITZO que el meu fill/a surti fora del centre a l’hora de l’esbarjo que té lloc tots els matins d’11 a 11.30h, i en
aquelles hores que, en funció del curs, estiguin autoritzades pel consell escolar del centre.
ASSUMEIXO la responsabilitat que es derivi dels fets i actes que pugui realitzar el meu fill/a durant aquest temps.
RECONEIXO al centre l’autoritat i les competències per aplicar les mesures cautelars i sancions previstes a la normativa
vigent en cas de comissió de faltes i que podrien implicar l’anul·lació temporal o definitiva d’aquest permís.

Signatura del pare,
mare o tutor/a legal:

SÍ

4. Dret a la pròpia imatge.

NO
L’INS Damià Campeny disposa a internet d’un espai web on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars. En aquest espai 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 orgànica 1/1982,
del 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.
AUTORITZO que la imatge del meu fill / filla pugui aparèixer en fotografies i filmacions no comercials i d’àmbit educatiu,
corresponents a les activitats escolars organitzades pel centre i publicades en els canals de comunicació digital del
centre: pàgina web del centre, revista digital del centre, twiter i instagram del centre, canal youtube del centre.

Signatura del pare,
mare o tutor/a legal:

SÍ

5. Autorització per sortir del centre
professorat

en cas d’absència del

NO
AUTORITZO que el meu fill/a surti fora del centre en aquelles hores d’absència del professorat de la matèria, quan el
professor de guàrdia indiqui als alumnes que no tenen tasques pendents. Els alumnes sempre es poden quedar a la
seva aula fent treball personal.
ASSUMEIXO la responsabilitat que es derivi dels fets i actes que pugui realitzar el meu fill/a durant aquest temps.
RECONEIXO al centre l’autoritat i les competències per aplicar les mesures cautelars i sancions previstes a la normativa
vigent en cas de comissió de faltes i que podrien implicar l’anul·lació temporal o definitiva d’aquest permís.

Signatura del pare,
mare o tutor/a legal:

Mataró, a ............. de .................... de 2018
(1)

Les famílies podran anul·lar aquesta autorització en qualsevol moment, presentant una instància
a Secretaria.

