
 
 

  
 

 c. Menorca, 55  08020 Barcelona  Tel. 93 314 96 11  Fax. 93 305 19 54  www.institutbernatmetge.cat 

AUTORITZACIONS 1r d’ESO 
 
Curs 2016-17 
 
El Sr/la Sra..............................................................................................................  
 
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de  
 
l’alumne/a....................................................…………………………………............. 
 
 
 
 

 Activitats i sortides  
 
Autoritzo el meu fill/-a a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat 
Metge té previst portar a terme al llarg del curs 2016-2017. 
 
 

 Drets d’imatge  
 
Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents 
videogràfics corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
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  2016 
 

Signatura 
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AUTORITZACIONS 2n d’ESO 
 
Curs 2016-17 
 
El Sr/la Sra..............................................................................................................  
 
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de  
 
l’alumne/a....................................................…………………………………............. 
 
 
 
 

 Activitats i sortides  
 
Autoritzo el meu fill/-a a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat 
Metge té previst portar a terme al llarg del curs 2016-2017. 
 
 

 Drets d’imatge  
 
Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents 
videogràfics corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
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  2016 
 

                                                                                         Signatura 



 
 

  
 

 c. Menorca, 55  08020 Barcelona  Tel. 93 314 96 11  Fax. 93 305 19 54  www.institutbernatmetge.cat 

AUTORITZACIONS 3r d’ESO 
Curs 2016-17 
 
 
El Sr/la Sra..............................................................................................................  
 
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de  
 
l’alumne/a....................................................…………………………………............. 
 
 
 

 Activitats i sortides  
Autoritzo el meu fill/-a a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat Metge té previst 
portar a terme al llarg del curs 2016-2017. 
 

 Drets d’imatge  
Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents 
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 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 
 

 Sortir al carrer a l’hora de l’esbarjo 
Autoritzo el meu fill/-a a sortir a l’hora de l’esbarjo (11 h-11,30 h) i assumeixo la responsabilitat i la guàrdia i 
custòdia del meu fill/-a mentre estigui fora del recinte de l’institut. 
 

 Sortir del centre en cas d’absència del professorat 
Autoritzo el meu fill/-a a sortir del centre a última hora o a entrar a segona hora en cas d’absència prevista del 
profesor/-a a la primera hora. 
 
(*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.) 
 
 
 

Barcelona, ...............   ..............................del  2016 
 

Signatura 
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AUTORITZACIONS 4t d’ESO 
Curs 2016-17 
 
 
El Sr/la Sra..............................................................................................................  
 
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de  
 
l’alumne/a....................................................…………………………………............. 
 
 
 

 Activitats i sortides  
Autoritzo el meu fill/-a a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat Metge té previst 
portar a terme al llarg del curs 2016-2017. 
 

 Drets d’imatge  
Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents 
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 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 
 

 Sortir al carrer a l’hora de l’esbarjo 
Autoritzo el meu fill/-a a sortir a l’hora de l’esbarjo (11 h-11,30 h) i assumeixo la responsabilitat i la guàrdia i 
custòdia del meu fill/-a mentre estigui fora del recinte de l’institut. 
 

 Sortir del centre en cas d’absència del professorat 
Autoritzo el meu fill/-a a sortir del centre a última hora o a entrar a segona hora en cas d’absència prevista del 
profesor/-a a la primera hora. 
 
(*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.) 
 
 
 

Barcelona, ...............   ..............................del  2016 
 

Signatura 
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AUTORITZACIONS 1r de BATXILLERAT 
Curs 2016-17 
 
 
El Sr/la Sra..............................................................................................................  
 
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de  
 
l’alumne/a....................................................…………………………………............. 
 
 
 

 Activitats i sortides  
Autoritzo el meu fill/-a a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat Metge té previst 
portar a terme al llarg del curs 2016-2017. 
 

 Drets d’imatge  
Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents 
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 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 
 

 Sortir del centre en cas d’absència del professorat 
Autoritzo el meu fill/-a a sortir del centre a última hora o a entrar a segona hora en cas d’absència prevista del 
profesor/-a a la primera hora. 
 
(*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.) 
 
 
 

Barcelona, ...............   ..............................del  2016 
 

Signatura 
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AUTORITZACIONS 2n de BATXILLERAT 
Curs 2016-17 
 
 
El Sr/la Sra..............................................................................................................  
 
amb DNI/passaport num. ............................................. pare/mare o tutor legal de  
 
l’alumne/a....................................................…………………………………............. 
 
 
 

 Activitats i sortides  
Autoritzo el meu fill/-a a participar en les sortides i activitats escolars que l’ I.E.S. Bernat Metge té previst 
portar a terme al llarg del curs 2016-2017. 
 

 Drets d’imatge  
Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents 
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 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 
 

 Sortir del centre en cas d’absència del professorat 
Autoritzo el meu fill/-a a sortir del centre a última hora o a entrar a segona hora en cas d’absència prevista del 
profesor/-a a la primera hora. 
 
(*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.) 
 
 
 

Barcelona, ...............   ..............................del  2016 
 

Signatura 
 
 


