NOM DEL FILL O FILLA:__________________________________________________________

AUTORITZACIONS

CURS: __________________________________

2020 - 2021

AUTORITZACIÓ
MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ DRETS
D’IMATGE

AUTORITZACIONS DE
SORTIDES ESCOLARS

AUTORITZACIÓ SORTIDA
GERMANS

Sr/a........................................................
..................................................................
..................................................................
amb DNI...............................................

El centre disposa d’espais de comunicació
i difusió, inclosos els espais web (adreça o
adreces web), on informa i fa difusió de les
activitats
escolars
lectives,
complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar
imatges en què apareguin, individualment
o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.
Atès que el dret a 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, la direcció
d’aquest centre demana el consentiment
als pares, mares o tutors legals per
publicar fotografies i vídeos on apareguin
els seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.

Segons
les
instruccions
per
a
l’organització i el funcionament dels
centres educatius públics d’educació
infantil i primària, ens cal
una autorització de les famílies per totes
les sortides escolars proposades per
aquest curs.

AUTORITZO 
al meu fill/a a marxar amb

AUTORITZO a l’escola a
administrar paracetamol al
meu
fill/a,
en
cas
de
presentar febre superior a
38oC de temperatura
corporal
mentre s’espera
l’arribada d’algun familiar
que el/la pugui portar a casa
.
Dosi indicada: ………………………….
Pes de l'infant: …………………...……...

AUTORITZO:
Al meu fill/a.................................................................
………………………………………………………………………………...
a realitzar les sortides escolars previstes
pel curs 20-21 aprovades al Consell
escolar
i
que
prèviament
seran
comunicades a les famílies via agenda.

ser publicat en els espais de comunicació
(blogs i espais web del centre i revistes
editades pel centre mateix) amb finalitat
de desenvolupar l’activitat educativa:

Sí ____
SIGNATURA:

No ___

Nom del germà o germana gran
………………….…….………………………………………………………..
Serà el responsable de recollir el seu
germà o germana petit/a.
Nom del germà/germana petit/a:
………………………………………………………………………………..
Curs:..........................................

AUTORITZACIÓ
SORTIR SOLS

AUTORITZO que meu fill o filla pugui

SIGNATURA:

el germà o germana gran de l’escola cap
a casa, durant el present curs 20-21 un
cop acabada l’activitat escolar, donat que
no vindrem normalment a buscar-lo/la.

AUTORITZO

SIGNATURA:

al

meu
fill/a
………………………………………………………………………………..a
marxar sol/a
de l’escola cap a casa,
durant el present curs 19-20 un cop
acabada l’activitat escolar, donat que no
vindrem normalment a buscar-lo/la.
SIGNATURA:

