
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Isabel Besora 

 

 

 
Autorització d’us d’imatges de l’alumnat, publicació de dades de caràcter personal 

i material elaborat per l’alumnat durant el curs 2021-2022 

 
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos pàgina web, facebook, 
instagram, twitter i revista, on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars. 
 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 
infants que fan les activitats esmentades. 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge es reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola 
i està regulat per la llei orgànica 1/1982, el 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  
al pares, mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els 
seus infants i hi siguin clarament identificables. 
 

Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors 

 
Nom i cognoms de l’infant:............................................................................................. 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’infant .................................................  
 
Amb DNI, NIE o passaport número:  ...................................  
 
Autoritzo 
 
1. Que la imatge del meu infant pugui aparèixer fent activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 
- pàgina web, facebook, instagram, twitter i revista escolar, 
- filmacions destinades a difusió pública no comercial, 
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 
- reportatges televisius, mitjans digitals i publicacions escrites, 
- presentacions digitals. 

 
2. Que el material elaborat pel meu infant pugui ser publicat en blogs i altres espais de 

comunicació pública amb finalitat educativa. 
 
3. Que hi puguin constar les inicials de l’infant i el centre. 
 

Sí    No  

 
    Reus, ......................... de ........................... de 2021 
     Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’infant 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Isabel Besora 

 

A U T O R I T Z A C I Ó 

 

Com molt bé sabeu, durant el curs escolar fem diferents sortides educatives 

per la ciutat de Reus. Per tal de no haver de fer cada vegada una autorització, hem 

cregut convenient realitzar aquesta autorització genèrica que serveix per a les 

diferents sortides que es realitzin a Reus durant el curs. 

 

Evidentment, s’informarà amb anterioritat del tipus de sortida, del dia i de l’horari. 

 
 

Nom i Cognoms (del pare/mare o tutor/a):........................................................................... 
 
Amb DNI/NIE: .................................... 
 

 
AUTORITZO 
 

Al meu infant: ......................................................................................................a 

participar en les activitats i sortides que es realitzin per la ciutat de Reus durant el 

curs escolar 2021-22, i que ens seran comunicades amb anterioritat a la seva 

realització. 

 

 

Signatura, 

 

 

 

Reus, _____ de __________ de 2021 

 

 


