
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Joan Maragall  
 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna            DNI/NIE/Passaport 

 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

 

 

 

 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o 
adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives i 
complementàries. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en 
grup, alumnes que fan les activitats esmentades. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 
espanyola i està 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 als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i 
vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 
 
Autoritzo 
 
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 
activitats escolars lectives i complementàries organitzades pel centre i publicades en: 

- Internet (Web –espai obert-, Twitter i Instagram –espais accessibles als contactes de 

l’escola-):     Sí □    No □ 

- Revistes o publicacions:   Sí □     No □ 

- Així mateix, autoritzem a què es publiquin les seves feines a internet, revistes o altres 

publicacions     Sí □     No □ 

- Donat que és menor de 14 anys, autoritzem a què el nostre fill/a utilitzi els serveis i recursos 

digitals d’internet que l’equip docent consideri per treballar a l’aula Sí □    No □ 

 

 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 

 

 

 

 

 

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges.  



 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Joan Maragall  
 

 

 

     

 

                                             

 
 

Autoritzo 

a realitzar totes aquelles sortides que, com a activitats escolars i d’acord amb la 

programació general del curs (visites a museus, parcs, fàbriques, audicions musicals, 

representacions teatrals, coneixement del medi urbà o natural, activitats d’educació 

viària, ...) es facin durant el present curs escolar amb el seu grup classe i acompanyats 

dels mestres que l’escola oportunament designi, utilitzant aquells mitjans de transport 

que es considerin més adients en cada cas. 

 
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 

  

  

 
Lloc i data 

 

 

 

Autorització general de sortides escolars 


