
 

 

 

 

Autorització per a l’ús del telèfon particular per crear un canal de difusió d’informació de l’Ampa 

Autorització per a l’ús d’imatges 

 

 

L’Ampa voldria disposar d’un canal de difusió per tal de fer més ràpida i eficient la  comunicació amb les nostres  

famílies associades. 

Per tal de poder dur a terme aquest fet us demanem l’autorització per fer ús del vostre número de telèfon i també 

per establir el grup de contactes del nostre futur canal de WhatsApp.  Aquest consentiment no és obligatori però si 

recomanable per tal de fer més fluid  el traspàs d’informació de la nostra associació cap a les famílies. Aquest canal 

serà només informatiu  i d’una sola direcció, no es podrà respondre. Aprofitem per recordar-vos  que el correu 

corporatiu de l’Ampa és el mitjà per fer arribar les vostres preguntes i comentaris. 

Autorització per a l’ús d’imatges 

L’AMPA disposa de diferents espais de comunicació on es poden publicar imatges de l’alumnat de l’Institut ( web 

institut, Bloc Ampa, tríptic ...). 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per 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, l’AMPA  

us demana consentiment per poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills/es i hi siguin clarament 

identificables. L’autorització per a l’ús d’imatges és recomanable però no obligatòria. 

Autorització ús del telèfon i l’ús d’imatges 

Jo ( pare/mare/tutor legal) ___________________________________________________________amb DNI/NIE o 

Passaport núm.________________________________________________________ : 

SI / NO          Autoritzo a la utilització del meu número de telèfon per part de l’Associació de Pares i Mares de      
                       l’Institut Joan  Guinjoan per tal de crear un nou canal de difusió d’informació. 
 

SI / NO         Autoritzo que les fotografies i dades del meu fill/a puguin aparèixer  al Bloc, la web, revistes locals,   

                      exposicions o en qualsevol material o publicació de l’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan, 

 

 

Riudoms, ______________de/d’___________________________ de 20________ 


