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AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE 

L’Institut Serrallarga disposa a Internet d’un espai web (www.xtec.cat/iesserrallarga) 
on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars. En aquesta pàgina, es poden publicar imatges en les quals apareixen, 
individualment o en grup, alumnes que realitzen les esmentades activitats. 

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 d’aquest centre demana el 
consentiment perquè, en el decurs dels anys acadèmics que l’alumne estigui 
matriculat en el centre, pugui publicar fotografies i vídeos on aparegui i en què sigui 
clarament identificables. 

AUTORITZACIÓ TRASLLAT A L’HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA 

En el cas que, en el transcurs dels anys acadèmics que l’alumne estigui matriculat, 
tingui algun accident durant les hores que està en el centre i necessiti atenció 
mèdica urgent i no sigui possible connectar o en espera que algun familiar pugui 
arribar a l’hospital, li demanem que signi l’autorització. 

 



 

 
 SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIONS 
 INS Serrallarga - Blanes 

Si l’alumne és MAJOR d’edat (cal omplir aquest apartat) 

DNI/NIE/PASP. de l’alumne  ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nom i cognoms de l’alumne  _______________________________________________________________________________________________________ 

 Signatura Data _______________________________________________ 

1.  AUTORITZO  /    NO AUTORITZO que la meva imatge pugui aparèixer 

en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades pel centre docent i publicades en: 

 pàgines web del centre, 

 filmacions destinades a difusió pública no comercial, 

 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 

 presentacions digitals. 

1.1. que el material elaborat per mi pugui ser publicat en blogs i altres espais de 

comunicació pública amb finalitat educativa 

1.2. que hi constin les inicials de l’alumne i el centre:   Sí    No  

2.  AUTORITZO  /   NO AUTORITZO a traslladar-me a l’Hospital Comarcal 

de la Selva, a Blanes, per ser atès. 
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