
Sabadell, 10 d’octubre de 2018  

AUTORITZACIÓ GENERAL ESCOLA SERVATOR (AUT 1) 

Qui subscriu AUTORITZA l’alumne/a a: 

Participar de totes les activitats organitzades pels responsables del col·legi dins i fora 

del recinte escolar.    

Que siguin fotografiats o enregistrats de manera audiovisual en les activitats en què 

participin i només amb l’objectiu de ser distribuïdes a les famílies o exposades a l’escola 

i que la imatge del /de la meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 

activitats escolars lectives, complementàries, extraescolars i d’escola de lleure 

organitzades pel centre docent, seguint la normativa vigent de drets d’imatge.     

Que l’equip psicopedagògic del Centre faci una observació directa del grup classe al 

qual pertany el meu fill o la meva filla i a passar les proves psicopedagògiques que 

consideri pertinents, essentnos comunicades les proves o resultats individuals que se’n 

derivin.     

Consumir els productes alimentaris que l’empresa responsable del servei de menjador 

dispensi, o bé que en les festes com la castanyada o altres, l’AMPA o la mateixa direcció 

del centre adquireixin. En cap cas, aquests productes seran manipulats per ningú sense 

la titulació corresponent ni es veuran sotmesos a cap procés que no tingui la garantia 

d’haver superat tots els controls legalment establerts.     

Manipular aliments per a fer experimentacions a l’aula o bé en els tallers que es realitzen 

tant en el grup classe com en les activitats de l’escola de lleure sabent que el consum 

d’aquests productes no es farà sense prèvia comunicació. Els pares ens comprometem 

a fer saber les al·lèrgies o intoleràncies del nostre fill/a a la fitxa personal de l’alumne.   

Ser transportats en qualsevol vehicle públic o privat, bé a les diferents sortides que el 

centre porti a terme, bé a l’hora de traslladar-se per cursar el crèdit de síntesi, les 

convivències, natació, o qualsevol activitat extraescolar, i també quan hagin de ser 

atesos al CAP o a qualsevol hospital o centre de salut.   

 Signatura i DNI: 


