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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE SORTIDES I RECOLLIDA D’ALUMNES 
 

Benvolgudes famílies: 
 
 

Preguem ompliu l’autorització i retorneu-la al tutor/a 

 
 

En/Na ........................................................................................ com a pare, mare, tutor/a 

de l’alumne/a .......................................................................... del curs de ....................... 

 

AUTORITZO que el meu fill/a assisteixi a totes les activitats i sortides que es 

facin al llarg del curs 201  – 201   i accepto les actuacions que l’escola cregui 

necessàries en cas d’urgència i no poder contactar amb els pares.  

 

Tanmateix preguem poseu una creu a la casella corresponent:  

 

 

Sortirà del recinte escolar sol/a al finalitzar les classes 

 

Recollirà el/a seu/va germà/na més petit/a al finalitzar les classes 

 

El/la vindrem a buscar al finalitzar les classes 

 

El/la recollirà el seu germà/na gran 

 

          El/la recollirà en/na .................................................. amb D.N.I. ........................... 
        

 

      

           Barcelona, ................   de/d’ .................................................  de 201 

 

 

 

               Signatura pare, mare o tutor/a 
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DEL DRET D’IMATGE 
 

Benvolgudes famílies: 
 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web 

(adreces web), on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars. 

En aquests espais s’hi poden publicar treballs i materials elaborats pels alumnes, 

imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les 

esmentades activitats. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconeguda a l’article 18.1 de la 

constitució 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 o tutors legals per poder publicar 

fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin 

clarament identificables.  

Pare/mare/tutor/a......................................................................................................... amb 

D.N.I. o passaport................................................        Sí         No    autoritzo que la 

imatge del meu fill/a .........................................................................................................  

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a: 

• Pàgines web o blogs del centre, espais web, … etc. 

• Filmacions destinades a difusió pública no comercial 

• Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

 Barcelona, .............     de/d’ ...................................................   de 201 

              

                            Signatura pare, mare o tutor/a             

 


