
    Generalitat de Catalunya 
   Departament d’Educació 
   Institut de Tona 
 
 

 

 

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DE L'ALUMNE/A 
 
L’Institut de Tona / Escola d’hostaleria d’osona, disposa a Internet d’un espai web on 
informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars. 
En aquesta web, així com en publicacions d’àmbit acadèmic, comarcal o general, es 
poden publicar imatges en les quals 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 poder publicar fotografies on 
apareguin els seus fills i/o filles, i hi siguin clarament identificables. 

 
Dades de l'alumne/a i dels pares o tutors 
Nom i cognoms de l'alumne/a ……………………………………………………………… 

 
de ……….curs de Pack Cuina /................................ 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal 
……………………………………………………… 

 
DNI o passaport del pare, mare o tutor/a legal ………………………………… 

 
AUTORITZO NO AUTORITZO 

 

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i imatges enregistrades, 
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre i publicades a: 

• pàgina web del centre, 
• filmacions informatives destinades a difusió pública no comercial, 
• fotografies per a publicacions d’àmbit educatiu, comarcal o general. 

 

 

Tona,   …….. de… ........................ de 2021 
 
Nota. L’autorització o no autorització de l’ús d’imatges tindrà vigència durant tota 
l’escolarització de l’alumne/a al centre. El pare, mare o tutor/a legal podrà autoritzar el 
contrari durant el període de renovació de la matrícula del curs següent prèvia 
presentació d’una sol·licitud al registre del centre. Si l’alumne/a arriba a la majoria d’edat, 
podrá ratificar o modificar l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal. 

 

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal o de l'alumne/a major d’edat 
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