
 

AUTORITZACIONS INICI CURS CURS 2019-2020 

 
ALUMNAT MENOR D’EDAT 

Cognoms i Nom de l’alumne 

El pare/mare o tutor/a legal                        amb DNI núm. 

 

Autoritzo al meu fill/filla a participar en les activitats programades per l’Institut que tenen lloc 
dins el terme municipal de Lleida, acompanyat/da per professorat del centre. 

Autoritzo al meu fill/filla a sortir de l’Institut durant el temps d’esbarjo 

 

Autoritzo que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 
les activitats escolars lectives, complementàries, extraescolars i de promoció i difusió 
organitzades per l’institut i publicades a: 

 pàgines web i xarxes socials del centre 

 filmacions destinades a difusió pública no comercial 

 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

                          

Declaro que el meu fill/filla té algun tipus de necessitat física que requereix d’atenció especial:  

Quina? 

Em dono per assabentat/da que el meu fill/filla disposarà d’un compte de correu del domini 
@escoladeltreball.cat, i altres serveis informàtics associats, amb les següents condicions: 

 el compte i serveis tenen una finalitat i ús exclusiu per activitats acadèmiques 

 la responsabilitat en l´ús indegut del compte serà del meu fill/filla 

 el centre és el gestor d’aquest compte i dels serveis associats 

Em dono per assabentat/da que en cas que el meu fill/filla estigui donat d’alta com 
treballador/a o estar percebent la prestació d’atur, no compleix els requisits per a poder 
gaudir  de les prestacions derivades de l’assegurança escolar. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Em dono per assabentat/da que, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de 
la Unió Europea (RGPD) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que va entrar en vigor 
el dia 25 de maig del 2018: 

1. Responsabilitat: Les dades personals proporcionades a l’INS Escola del Treball són 
incorporades i tractades en fitxers i aplicacions del centre i del Departament d’Educació, el 
responsable dels quals és la Direcció del centre educatiu. 

2. Finalitat: Les dades personals proporcionades a l’INS Escola del Treball es destinen 
únicament a la gestió acadèmica del centre educatiu en l'exercici de la seva funció docent 
i orientadora i en cap cas seran cedides a tercers, sense l’autorització expressa de 
l’interessat/da. 

3. Drets: En qualsevol moment puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament i sol·licitud de limitació sobre les dades personals facilitades, 
dirigint-me per escrit a la Direcció de l’INS Escola del Treball. 

 

 

Lleida, ______ de_____________________de 201____ 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
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