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Generalitat de Catalunya   

Departament d’Educació 

Escola Oficial d’Idiomes  
Lleida 

 
 

FULL D’AUTORITZACIONS 

 

Dades de l’alumne/alumna 

NOM I COGNOMS: _______________________________________________DNI / NIE____________________ 

adreça electrònica ________________________________________________TEL. _______________________  

Data naixement:_________________ 

 

NOM I COGNOMS (Pare/mare/tutor, si escau) ____________________________________________________ 

DNI / NIE/________________adreça electrònica ___________________________________ TEL. _____________ 

    

 

1 

Autorització d’ús d’imatge 

AUTORITZO que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos 
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre (veure detall al revers d’aquest full) 
 
(menors d’edat) 
AUTORITZO que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos 
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre. (Veure detall al revers d’aquest full)  
 

 
 Sí  No 

 
 

 Sí  No 

 
 

2 

Consentiment per rebre correus electrònics 

 
CONSENTO rebre correus electrònics amb finalitat informativa i/o educativa de 
l’Escola Oficial d’idiomes de Lleida.  
Per altra banda, al marge d’aquest consentiment, la comunicació d’informacions 
relatives al curs entre el professorat, la direcció (si escau) i l’alumnat serà 
majoritàriament per aquest mitjà. (Veure detall al revers d’aquest full) 
 

 
 Sí  No 

 
 

3 

Comunicació relativa a l’ús de serveis i recursos digitals a Internet 

 
DECLARO estar assabentat de l’ús, per al treball acadèmic, dels serveis telemàtics i/o 
aplicacions de dispositius mòbils propis del centre que requereixen usuari i 
contrasenya (Veure detall al revers d’aquest full) 
 

 
 Sí  No 

 
 

4 

Autorització sortida del centre en cas de absència del professor/a per motius de força major 
(Menors d’edat) 

 
AUTORITZO  que el meu fill/filla pugui sortir del centre en cas de no tenir classe per 
motius de força major (per exemple, malaltia d’un professor/a) segons les condicions 
descrites al revers d’aquest full. 
 

 
 Sí  No 

 
Lloc i data: __________________________________________________________________________________  
 
Signatura de l’alumne/a      Signatura del pare/mare/ tutor/a legal (si escau) 
 
 
 

mailto:eoilleida@xtec.cat


   

Corregidor Escofet, 53, 25005 Lleida Tel. 973 22 43 21 Fax 973 23 66 60 eoilleida@xtec.cat 

 

1 Autorització d’ús d’imatge 

 
Autorització dret d’imatge i publicació de dades de caràcter personal i material que elabora 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça web, xarxes socials del 

centre), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquests 

espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 

esmentades. També es poden publicar materials que han elaborat. 

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 l’autorització per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne/a i hi 

sigui clarament identificable. 

 

2 Rebre correus electrònics 

 
Els correus electrònics amb finalitat informativa/educativa són sobre informacions de cursos especials, nous nivells 

que s’implanten, activitats culturals...  

La comunicació d’informacions relatives al curs entre el professor/a i els seus alumnes es fa sovint per correu 

electrònic. Els pares/tutors legals dels menors rebran per telèfon o per correu electrònic la notificació de les 

absències no justificades dels seus fills. 

 

3 Comunicació relativa a l’ús de serveis i recursos digitals a Internet 

 
A l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida utilitzem Google Classroom / Moodle com a recurs pedagògic per a 

l'aprenentatge de l'idioma dins i fora de l'aula. Per accedir a la plataforma Google donem a l'alumne/a una adreça 

de correu electrònic (xxx@eoilleida.cat) i una contrasenya personal 12345678 que després han de personalitzar. 

 
En cas de confinament, les classes sincròniques es faran majoritàriament amb Google Meet dins del nostre entorn 
Google de xxx@eoilleida.cat 
 
La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa 

responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable 

de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels 

continguts. 

 

4 Autorització sortida del centre en cas de absència del professor/a per motius de força major 
(Menors d’edat) 

 
Si autoritzeu la sortida del centre en cas d’absència del professor per motius de força major i que no us hem pogut 

avisar, assumiu la responsabilitat i la guàrdia i custòdia del vostre fill/filla. 

 

Si no autoritzeu la sortida del centre, durant la durada de la classe, l’alumne/a haurà de romandre a la biblioteca 

on signarà un full de registre d’entrada i sortida. 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de 
comunicació i difusió del centre, recepció de correus electrònics, gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a 
Internet per treballar a l'aula i fora de l’aula, autorització sortida del centre (menors). 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. Destinataris: Les dades no es 
comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, 
suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada 
sobre protecció de dades a la pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-
tractaments/alumnes-centres-departament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-
tractaments/personal-centres-departament.html  
 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 
 
Lloc i data: __________________________________________________________________________________  
 
Signatura de l’alumne/a         Signatura del pare/mare/ tutor/a legal (si 
escau) 
 
 
 
 
Direcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida 
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