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Sistema de Qualitat certificat per: Centre concertat per la : 

 

AUTORITZACIONS PER A EMPLENAR PELS PARES O TUTORS D’ALUMNES MENORS DE 18 ANYS 

En/Na…………………………………………………………………………………. amb D.N.I. o passaport .………………………………………. 

en condició de pare/mare o tutor/a de l’alumne/a …….……………..……………………………………………………………………… 

amb D.N.I. o passaport ..…………………………………………. que actualment està cursant ……………………….………………… 

 

Autoritzo a la direcció del centre, o a la persona designada per aquesta, a: 

✓ Permetre sortir del Centre d’estudis Joan Maragall a l’alumne/a referit en aquest document a l’hora del 

descans del matí (de 11.00 h a 11.30 h) i/o de la tarda (de 18.00 h a 18.30h). I allibero tant al centre com al 

professorat de tota responsabilitat que pugui derivar-se del comportament de l’alumne/a referit en aquest 

document durant el període de temps indicat.                                                                                                                                    

 Signatura:  

 

✓ Permetre a l’alumne/a referit en aquest document a assistir a les activitats que es realitzin fora de l’escola al 

llarg del curs escolar. 

 Signatura:  

 

✓ Davant d’un problema de salut, prèvia avaluació de la situació i en cas de necessitat, fer el trasllat de 

l’alumne/a referit en aquest document amb els mitjans de transport disponibles (públics o privats) al centre 

d’atenció mèdica que consideri més oportú ateses les circumstàncies.                                                                                                                                              

 Signatura:  

 

✓ Realitzar l’enregistrament fotogràfic i/o audiovisual on pugui aparèixer l’alumne/a referit en aquest 

document durant la realització d’activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel 

centre docent, així com a poder publicar els enregistraments a: les pàgines web del centre, filmacions 

destinades a difusió pública no comercial, revistes o publicacions d’àmbit educatiu, dins de l’escola com 

element decoratiu. (Segons l’article 18.1 de la Constitució i 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.) 

 Signatura:  

 

 

Així mateix, faig constar que accepto les normes de funcionament de l’escola que figurin dins del reglament d’ordre 

intern. 

 Signatura:  

 

Badalona, a ……… de ………………………………….. de 20………     
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