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FULL AUTORITZACIONS - CURS __/__

ALUMNE/A

Correu
electrònic Mòbil

Major d’edat? SI NO

DADES MARE/TUTORA LEGAL RESPONSABLE (només emplenar per alumnes menors d’edat)

Nom i llinatges

Correu
electrònic Mòbil

Titular de la pàtria potestat ? SI NO

DADES PARE/TUTOR LEGAL RESPONSABLE (només emplenar per alumnes menors d’edat)

Nom i llinatges

Correu
electrònic Mòbil

Titular de la pàtria potestat ? SI NO

ÚS D’IMATGE DE L’ALUMNE/A

Autoritzo que la imatge/veu del meu fill (o la meva pròpia en cas de ser major d’edat)

pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives,

complementàries i extraescolars organitzades i publicades en la pàgina web, Intranet, xarxes

socials o publicitat que disposi el CIFP Pau Casesnoves.

Autoritzo que la imatge/veu del meu fill (o la meva pròpia en cas de ser major d’edat)

puguin ser cedides a plataformes externes.

AUTORITZACIONS RELACIONADES AMB LA SALUT

Autoritzo trasllat al centre de salut.

Autoritzo administració de medicaments.
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PARES/MARES/TUTORS LEGALS SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT

Autoritzo al meu fill/filla a sortir del centre en els següents casos:

● En temps dels esplais.

● En absència del professorat.

● Una vegada acabada una prova teòrica o pràctica.

● Durant la setmana d'exàmens i recuperacions de final d’avaluació.

● Sortides escolars.

Autoritzo rebre informació acadèmica de l’alumne/a, de les faltes d'assistència, missatges

immediats i missatges d’informació general a través d’SMS.

Autoritzo rebre informació acadèmica de l’alumne/a, de les faltes d'assistència, missatges

immediats i missatges d’informació general a través de correu electrònic.

EMPLENAR PER L’ALUMNE/A SI ÉS MAJOR D’EDAT (marcar una de les dues opcions)

En cas de ser un alumne/a major d’edat autoritzo a què els meus pares o tutors legals,

rebin informació de la meva formació acadèmica per part del personal del centre.

En cas de ser un alumne/a major d’edat no autoritzo a que els meus pares o tutors legals,

rebin informació de la meva formació acadèmica per part del personal del centre.

NORMES D’ÚS DEL PROGRAMARI CORPORATIU DEL CENTRE DEL DOMINI @paucasesnovescifp.cat

Un cop llegides les normes especificades en els següents quatre punts declaro que en tinc

coneixement i accepto les condicions que s’estableixen.

1. Instruccions generals d’ús: tota la comunitat educativa que disposi d'eines corporatives,

com ara correu electrònic, drive, moodle, classroom... ha de fer un bon ús d'elles,

assimilant que únicament li han estat atribuïdes per a l’exercici de les seves funcions

educatives.

2. Usos admesos del correu electrònic i emmagatzematge (DRIVE): l’ús del compte de

correu electrònic facilitat pel CIFP Pau Casesnoves s’ha de limitar al desenvolupament

de les funcions acadèmiques. D’acord amb això:
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● Només es pot emprar amb finalitats privades si es tracta d’un ús per motius personals o

domèstics, que no sigui abusiu i no perjudiqui la seguretat dels sistemes d’informació de

l’organització.

● No es pot utilitzar per a altres activitats alienes al món educatiu, com ara vincular el

compte de correu a xarxes socials no educatives.

3. Cessament dels serveis: el centre pot cancel·lar la prestació del serveis corporatius en el

moment en què l’alumne finalitzi els estudis amb el CIFP Pau Casesnoves, o bé quan

n’estigui fent un mal ús.

4. Accés al compte de correu electrònic per part del centre: el CIFP Pau Casesnoves pot fer

controls automatitzats sobre l’ús del correu electrònic, per tal de vetllar pel normal

funcionament del sistema (volum de trànsit, volum dels missatges enviats, etc).

Inca, ______ de ____________ de 20___

Signatura del pare/tutor legal/alumnat major d’edat Signatura del mare/tutora legal

Nom i llinatges: Nom i llinatges:
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