Generalitat de Catalunya
Institut d’educació
secundària
Bernat Metge

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE
CURS 2007-08
ESO I BATXILLERAT

Benvolgudes famílies.
L’IES Bernat Metge disposa d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina web
s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.
Atès 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, 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 o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els
seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

El Sr/la Sra..............................................................................................................
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de
l’alumne/a....................................................………………………………….............
del grup...............................
autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents
videogràfics corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extrescolars organitzades pel centre i publicades a:
-

les pàgines web del centre
filmacions destinades a difusió pública no comercial
fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
Barcelona, ............... ..............................del 2007
Signatura

Cal retornar aquesta autorització signada a les oficines del centre
C/ Menorca,55 BCN 08020

tel. 93 314 96 11

fax 93 305 19 54

iesbernatmetge@xtec.cat

www.xtec.cat/iesbernatmetge

Generalitat de Catalunya
Institut d’educació
secundària
Bernat Metge

AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS I SORTIDES
CURS 2007-08
ESO I BATXILLERAT

Benvolgudes famílies.
Per fer més fàcils els tràmits de totes les sortides escolars previstes pel Centre al
llarg del curs l'institut ha unificat en un únic imprès, aprovat pel Consell Escolar, totes
les autoritzacions paternes o maternes necessàries que calen per desenvolupar
qualsevol activitat acadèmica fora del recinte.

El Sr/la Sra..............................................................................................................
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de
l’alumne/a....................................................………………………………….............
del grup...............................

L’AUTORITZA a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat
Metge té previst portar a terme al llarg del curs 2007-2008.

Barcelona, ............... ..............................del 2007
Signatura

Cal retornar aquesta autorització signada a les oficines del centre
C/ Menorca,55 BCN 08020

tel. 93 314 96 11

fax 93 305 19 54

iesbernatmetge@xtec.cat

www.xtec.cat/iesbernatmetge

Generalitat de Catalunya
Institut d’educació
secundària
Bernat Metge

AUTORITZACIÓ SORTIDA A L’HORA DE L’ESBARJO
CURS 2007-08
3r i 4t d’ESO

Benvolgudes famílies.
Ens adrecem a vostès per informar-los que la normativa sobre les sortides de
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a l’hora de l’esbarjo, és la següent:
“D’acord amb l’article 4.1.3 de la Resolució de 12 de juny del 1998, que dóna instruccions per a la organització i el funcionament dels centres docents públics
d’ensenyament secundari a Catalunya per al curs 2001-2002, es pot permetre que
els alumnes de tercer i quart d’ESO puguin sortir al carrer durant el temps d’esbarjo,
sempre que hi hagi una autorització de la família”
El Consell Escolar del Centre va donar la seva aprovació a aquesta possibilitat per a
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Per tant, en cas que vostès autoritzin el seu fill o la seva
filla a sortir fora del centre a l’hora de l’esbarjo (d’11h a 11,30h) han de signar
aquesta autorització, afegint una fotocòpia del DNI/passaport, i lliurar-la a les oficines de l’institut.
El Sr/la Sra..............................................................................................................
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de
l’alumne/a....................................................………………………………….............
del grup...............................
L’autoritza a sortir a l’hora de l’esbarjo (11 h-11,30 h) i assumeix la responsabilitat i
la guàrdia i custòdia del seu fill/-a mentre estigui fora del recinte de l’institut.

Barcelona, ............... ..............................del 2007
Signatura

Cal retornar aquesta autorització signada a les oficines del centre
C/ Menorca,55 BCN 08020

tel. 93 314 96 11

fax 93 305 19 54

iesbernatmetge@xtec.cat

www.xtec.cat/iesbernatmetge

Generalitat de Catalunya
Institut d’educació
secundària
Bernat Metge

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA
EN CAS D’ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT
3r i 4t d’ESO i BATXILLERAT
(Acord del Consell Escolar del 6 de setembre del 2001)*
CURS 2007-08

El sr/la sra..............................................................................................................
amb DNI/passaport num. ............................................ pare/mare o tutor legal de
l’alumne/a..............................................................................................................
del grup...............................
L’autoritza a sortir a última hora o a entrar a segona hora en cas d’absència prevista
a la primera.

Barcelona, ............... ..............................del 2007
Signatura

*El Consell escolar va aprovar la següent resolució:
Segons la Normativa d'inici de curs del Departament d’Ensenyament, l'alumnat de
Batxillerat no podrà sortir fora del Centre en absència del professorat llevat que es
tracti de primeres i últimes hores si se n'ha pogut preveure l'absència; la Direcció
haurà de preveure'n la substitució. L’alumnat de 4rt d’ESO se sotmetrà a la mateixa
norma, mentre que al de 3er d’ESO només se li aplicarà en cas que el professorat de guàrdia no els pugui atendre i amb permís explícit de Direcció. Els pares,
mares o tutors legals d’aquest alumnat hauran signat a començament de curs una
autorització en aquests termes.
Cal retornar aquesta autorització signada a les oficines del centre
C/ Menorca,55 BCN 08020

tel. 93 314 96 11

fax 93 305 19 54

iesbernatmetge@xtec.cat

www.xtec.cat/iesbernatmetge

