
Autorització d'ús d'imatges  

L'IES Cal Gravat disposa a Internet d'una pagina web i una revista on informa de les seves 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.  

En aquesta pagina web i en la revista s'hi poden publicar imatges en les que apareguin, 
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.  

Ates que el dret a la propia imatge esta reconegut en l'article 18.1 de la Constitució 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 propia 
imatge, la direcció d'aquest centre el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar 

fotografies o apareguin els seus filIs o les seves filles i on siguin c1arament identificables.  

(Nom i cognoms del pare/mare/tutor) ................................................................................. , amb DNI o  
passaport núm ...............................................................................autoritzo que la imatge del meu fillla  
(nom de l'alumne/a) ........................................................................................... , pugui apareixer en les  
fotografies corresponents a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 

organitzades pel centre i publicades a la pagina web del centre, a filmacions destinades a difusió 

pública no comercial, a les revistes i premsa o publicacions d' àmbit educatiu.  
 
Signatura i data:  

 

El pare/mare/tutor  

 Signat: ..... ............................................................. .  
Manresa, ..............d ................................................. de 2008.  

 

 
 

Autorització d'activitats complementaries fora del centre  

A la Programació General Anual del nostre institut, està prevista la realització de diferents 

activitats complementàries.  
Són activitats que es realitzen dins l'horari lectiu i, per tant, d'obligatoria assistència per a tot 

l'alumnat. Són activitats programades i autoritzades pels organismes corresponents del centre.  

Nom del pare/mare/tutor. ................................................................... ................ ................................de  
l'alumne/a ...............................................................................del curs ................  

L'AUTORITZA:  

a participar en les activitats complementaries organitzades pel centre al Ilarg del curs 2008/2009, 
eximint el professorat acompanyant en els casos d'incompliment de les normes establertes en el 
Reglament de Drets i Deures deIs Alumnes i en el Reglament d'Organització i Funcionament de l'IES 

Cal Gravat.  
 
Signatura i data:  

 

El pare/mare/tutor  

 Signat: ..... ............................................................. .  
Manresa, ..............d ................................................. de 2008.  
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