PERMISOS
AUTORITZACIÓ A SORTIR FORA DEL CENTRE PER ACTIVITATS LECTIVES (dins del
municipi de Lloret de Mar)
El signatari com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a corresponent AUTORITZA el meu fill/a perquè pugui
sortir del centre en hores lectives per tal de desenvolupar les activitats educatives corresponents, o per
anar a buscar la pilota a l’exterior a l’hora del pati.

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNAT
El signatari com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a corresponent AUTORITZA l’Institut Escola de
Lloret de Mar a fer ús de la imatge del meu fill/a per tal que puguin ser utilitzades en publicacions, en
paper i digitals, orles, exposicions, cartells, celebracions, MiramarTV, ràdio Lloret, curtmetratges,
declaracions, festes i qualsevol altre format que consideri l’equip docent de l’Institut Escola de Lloret
de Mar.

AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El signatari com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a corresponent
AUTORITZA l’Institut Escola de Lloret de Mar a fer ús de qualsevol document fruit de l’activitat docent
(póster, dossier, dibuix, cartell, treball, etc.) realitzat en qualsevol format (digital, manual, etc.) per tal
que sigui exposat dins el centre o reproduït per mitjans digitals o en paper editats pel centre.

FULL D’INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DE SALUT DE L’ALUMNE/A
El signatari com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a corresponent
AUTORITZA que el seu fill/a PUGUI SEGUIR classes pràctiques d’EDUCACIÓ FÍSICA amb
normalitat, competicions esportives escolars i qualsevol altra activitat física que tingui a veure amb
l’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA, a efectes de responsabilitat davant de qualsevol possible incident.

AUTORITZACIÓ DELS ALUMNES DE L’ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A
INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA
El signatari com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a corresponent AUTORITZA que el centre gestioni
la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos i serveis d’Internet que els docents creguin
oportuns (mail, blogs, llibres digitals o xarxes socials) per al treball acadèmic, amb finalitats
pedagògiques. La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci correspon al
centre educatiu, sempre i quan els usuaris no actuin amb irresponsabilitat i facin un ús indegut dels
continguts. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis
que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.

PERMISOS
AUTORITZACIÓ PER FORMAR PART DE L’AULA OBERTA
En/Na ……………………………………………………….., amb DNI ……………… com a
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a …………………………………………………. AUTORITZO l’Institut
Escola de Lloret de Mar a què l’alumne/a participi en el programa de diversificació escolar de l’Aula
Oberta, i que se li adapti el currículum ordinari amb plantejaments generals i interdisciplinars,
prioritzant-se les activitats manipulatives i d’autonomia personal i que permetin l’orientació acadèmica i
laboral
Signatura del responsable

LLORET DE MAR , ____ d __________________ de 201___ .

AUTORITZACIÓ PER FORMAR PART DEL PROJECTE SINGULAR
En/Na ……………………………………………………….., amb DNI ……………… com a
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a …………………………………………………. AUTORITZO l’Institut
Escola de Lloret de Mar a què l’alumne/a participi en el programa de diversificació escolar del projecte
singular, i que se li adapti el currículum ordinari amb plantejaments generals i interdisciplinars,
prioritzant-se les activitats manipulatives i d’autonomia personal i que permetin l’orientació acadèmica i
laboral
Signatura del responsable

LLORET DE MAR , ____ d __________________ de 201___ .

AUTORITZACIÓ DE CONFORMITAT PER L’ELABORACIÓ D’UN PLA INDIVIDUALITZAT
En/Na ……………………………………………………….., amb DNI ……………… com a
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a …………………………………………………. AUTORITZO l’Institut
Escola de Lloret de Mar a què elabori una modificació significativa del currículum ordinari sota l’anàlisi
del Departament d’Orientació i el tutor, sabent que les matèries s’avaluaran en el butlletí segons el Pla
i que se n’adjunta còpia per a informar a la família
Signatura del responsable

LLORET DE MAR , ____ d __________________ de 201___ .

PERMISOS

En/Na ………………………………………………………………….. com a pare/mare/tutor/a
amb DNI/NIE …………………………., representant legal de l’alumne/a
…………………………………………………………….., matriculat/da a l’Institut Escola de
Lloret de Mar, marco la conformitat davant dels següents permisos adjunts, que
constaran a l’expedient de l’alumne/a i seran vàlids al llarg de l’escolarització en aquest centre
:
autorització per sortir fora del centre en horari lectiu dins el municipi.
autorització de l’ús d’imatge de l’alumnat.
autorització d’ús de la propietat intel·lectual.
autorització conforme es pot seguir normalment l’Educació Física.
autorització d’us de serveis i recursos digitals d’internet.

I per a què així consti, signo

A Lloret de Mar, .……… de …………………………… de 201….

*Aquests permisos tindran vigència al llarg de l’etapa educativa en què l’alumne/a estigui matriculat al
centre, sempre i quan el pare, mare o altre representant legal de l’alumne/a no consideri el contrari o
en cas que hagués canviat. Si així fos, hauria de presentar-se per registre al mateix centre la
disconformitat del permís donat amb anterioritat per a què es cancel·lés.

