Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Abat Oliba
Ripoll
En,na

3. Autoritzacions
Post-Obligatoris

..........................................................................................................

amb

NIF

..............................,

representant legal de l’alumne, alumna.................................................................. amb NIF..............................,
l’autoritza a (marqueu amb una X):

☐

realitzar sortides acadèmiques i pedagògiques en horari lectiu dins del terme municipal de

Ripoll, Campdevànol i Les Llosses.

☐ que els adults acompanyants en una sortida puguin prendre, en cas d’urgència, les decisions
que faci falta sota el compromís de comunicar-les tan aviat com sigui possible al tutor, tutora legal de
l’alumne, alumna.

☐ que utilitzi serveis i recursos digitals a Internet que siguin necessaris per treballar a l’aula i que
el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats.

☐

que la seva imatge pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars

lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’Institut publicades en webs del centre,
plataformes d’internet no administrades pel centre i revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit
educatiu.

☐ que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i
revistes) del mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

☐ entrar al centre escolar una hora més tard o marxar una hora abans si el professor no hi és i no
ha deixat feina preparada.

☐ sortir del recinte escolar durant l’hora d’esbarjo.
☐ deixar marxar a casa, sigui en transport escolar o sigui a peu, sense acompanyant adult en cas
de tancament del centre per força major (nevades, etc.).

El representant legal, la representant legal de l’alumne, alumna

Nom i signatura:
Ripoll, a ...... de ....................... de ..................

Autorització bancària
En,Na ..............................................................................................................com a pare, mare o tutor legal de
l’alumne, alumna ............................................................................................., autoritzo a l’Institut Abat Oliba
a fer efectiu el cobrament d’activitats que realitzi el meu fill, la meva filla en aquest centre en el número de
compte següent:

IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Nom i signatura:

Segell de l’oficina

Data:

