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AUTORITZACIÓ A L’ÚS DE LA IMATGE DELS FILLS/ES      Curs 2016-17 

 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 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 del centre demana el consentiment als pares o tutors 
legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests siguin 
clarament identificables. 

 
En/Na………………………....................................................pare, mare o tutor/a legal, 
 
amb DNI ....….......................de l’alumne………………………………………………… 
 
menor d’edat del curs ………….................................................................................... 

AUTORITZO 

 
Que la imatge del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel 
centre docent i publicades a: 
 

. pàgines web del centre, 

. filmacions destinades a difusió pública no comercial, 

. fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 
 
Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blogs i altres 
espais de comunicació pública amb finalitat educativa i que hi constin les 
seves inicials en la publicació. 
 
I per que quedi constància signo aquest escrit a Sant Pere de Ribes, 
 
 ...........de .............................. 2017                    

Signatura del pare, mare o tutor/a 
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AUTORITZACIÓ DE SORTIDES DINS DEL MUNICIPI              Curs 2016-17 
 

En/Na………………………....................................................pare, mare o tutor/a legal, 
 
amb DNI ....…...............de l’alumne………………………………………………………… 
 
menor d’edat del curs ………….................................................................................... 
 

AUTORITZO 

 
El meu fill/a a la realització de sortides i activitats fora del Centre i dins del 
Municipi que porti a terme l’Escola Les Parellades durant aquest curs, i que 
ens comunicarà la seva tutora amb suficient antelació. 
 
I per que quedi constància signo aquest escrit a Sant Pere de Ribes,  
 
................de ................................ 2017.   
 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a 


