
 
AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DE LES IMATGES DE L'ALUMNAT 

 
Al llarg del curs escolar, l'Escola de Música realitza diferents activitats on s'elabora material 

fotogràfic o audiovisual dels alumnes. 

Atès que el dret a la pròpia imatge està 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 pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares o tutors 

legals per a poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills o les seves filles i 

on siguin clarament identificables. 

Nom i llinatges de l'alumne/a_______________________________________________________________ 

Nom i llinatges del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a_________________________________________ 

DNI o passaport del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a________________________________________ 

Autoritz       No autoritz 

 Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o material audiovisual 

corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades 

per l'Escola de Música i publicades a la web de la cooperativa Art i Sons, S.Coop. que 

gestiona l'Escola de Música de Montuïri, a la web de l'Ajuntament de Montuïri, al Facebook 

de l'Escola de Música, a filmacions destinades a difusió pública no comercial o a les revistes 

o publicacions d'àmbit educatiu. 

 

____________, _____ d________________ de 2022 

       Signatura del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a 

RECEPCIÓ D'INFORMACIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES 

Nom i llinatges de l'alumne/a_______________________________________________________________ 

Nom i llinatges del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a_________________________________________ 

DNI o passaport del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a________________________________________ 

Vull rebre informació de l'Escola de Música de Montuïri, mitjançant el meu compte de 

correu electrònic: _________________________________________________________ 

 No vull rebre informació de l'Escola de Música de Montuïri, mitjançant correu electrònic 

 

________________, _____ d________________ de 2022 

       Signatura del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a 

 


