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Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de
caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.
Atès que el decret de 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 del centre demana el consentiment a l’alumne, i en cas de ser
menors d’edat el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos
on apareguin els seus fills o filles.
Autorització de l’alumne (major d’edat)
Nom i cognoms de l’alumne: .........................................................................................................
Autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en els diferents medis de comunicació que disposa
el centre.
Signatura de l’alumne

Data: ....../......./.......
Autorització dels pares o tutors legals
Nom i cognoms dels pares o tutors legals de l’alumne: ..................................................................
DNI, del pare o mare o tutor legal de l’alumnat: .............................................................................
Autoritzo a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en els diferents medis de comunicació que
disposa el centre.
Signatura dels pares o tutors legals

Data: ......./......./.......

Assegurança d’alumnes majors de 28 anys
L’alumnat major de 28 anys, matriculat en estudis de formació professional que s’hagi matriculat en
programes formatius autoritzats o organitzats pel departament d’Educació, confirma estar assabentat
del següent:



Si no té targeta de la seguretat social ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança
complementària que cobreixi l’assistència mèdica en cas d’accident, ja que no ho cobreix
l’assegurança escolar.
L’alumnat major de 28 anys que disposi de targeta sanitària gaudirà de les mateixes
prestacions assistencials que l’assegurança escolar.

Signatura de l’alumne/a

Data: ......../......../.......
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