Benvolguts pares i mares:
Com sabeu l’Escola té diferents espais (revista, CD, WEB, exposicions, cartelleres,
...), on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars. En aquests espais poden aparèixer imatges de l’alumnat realitzant les
activitats esmentades anteriorment.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 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 del centre us demana el consentiment, a les
famílies o tutors legals, per poder publicar fotografies o imatges on apareguin els seus fills
o filles i on aquests o aquestes siguin clarament identificables.
Atentament,

Leonor Jaques
La Directora
Sant Sadurní d’Anoia, 12 de setembre del 2016

...........................................................................................................................................

BUTLLETA D'AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
En/na ...............................................................................................................................
amb DNI o passaport ........................................... , com a mare, pare, tutor o tutora, de
l’alumne/a ...................................................................................................................,
de ....... curs de ................., autoritza que la imatge del seu fill o filla pugui aparèixer,
en activitats corresponents a l’àmbit escolar, a les diferents publicacions de
l’Escola (revista, CD, WEB, exposicions, cartelleres, ... ).

Data................................................

Signatura

Benvolguts pares i mares:
La present és per a comunicar-vos que segons la Direcció General d'Ensenyament
sobre l’organització del curs escolar, és necessària l'AUTORITZACIÓ ESCRITA del pare,
mare o tutors legals del noi o noia per participar en les activitats fora de l'Escola (sortides
culturals, colònies, sortides de tutoria, etc..).
Per aquest motiu i per estar dins la legalitat vigent, us demanem que signeu la
BUTLLETA adjunta autoritzant aquestes activitats pel vostre fill/a per tot el curs
2016/2017.
Abans de cada activitat, el tutor/a o professor/a responsable de la mateixa us la
comunicarà i també us explicarà la funció pedagògica de l'esmentada activitat. D'existir
aleshores un impediment per l'assistència del vostre/a fill/a podreu indicar el motiu en una
nova butlleta adjunta. De no existir cap notificació donarem per bona la que us fem signar
ara.
Atentament,

Leonor Jaques
La Directora
Sant Sadurní d'Anoia a 12 de setembre del 2016
...........................................................................................................................................

BUTLLETA D'AUTORITZACIÓ DE SORTIDES
En/Na ........................................................................................................ com a pare/mare
o tutor legal de l'alumne/a................................................................................... del
curs............l'autoritzo a participar en les Activitats extraacadèmiques fora de l'Escola
Intermunicipal del Penedès (Sortides culturals, Colònies, Sortides de tutoria ,.... ) que es
realitzaran al llarg del curs acadèmic 2016/2017.

Data................................................

Signatura

