
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Severo Ochoa  

 
Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a 

 
L’IESSEP Severo Ochoa disposa a internet d’un espai web (www.institutseveroochoa.cat) on 
informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
 
En aquesta pàgina web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o 
en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola 
i regulat per la Llei 5/1982, 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 o als mateixos alumnes en el cas de ser majors d’edat per poder 
publicar fotografies on apareguin els alumnes. 
 
 
Alumne/a menors d’edat 

 
Nom i cognoms de l’alumne/a _________________________________________________ 
 
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a 
 
_________________________________________________________________________ 
 
DNI /NIE o passaport del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a _____________ 
 
 
Alumne/a majors d’edat 

 
Nom i cognoms de l’alumne/a _________________________________________________ 
 
DNI /NIE o passaport de l’alumne/a ____________________ 
 

Marqueu amb una creu l’opció desitjada: 
 

      AUTORITZO                              NO AUTORITZO 
 
Que les imatges preses, durant tota la seva escolarització a l’etapa del Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà, (fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent) puguin ser publicades a: 
 

- pàgines web del centre 
- filmacions destinades a difusió pública no comercial 
- revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

 

  

 
* En cas que les circumstàncies de l’alumne/a canviïn haurà de notificar personalment el 
canvi a secretaria, la persona responsable major d’edat. 
 
Signatura 
 
 
 
Esplugues de Llobregat, a ..............de ..................................de 20
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