
 
 
 
 
 
 
L’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona i l’Escola 
de Dansa del Centre de Lectura de Reus (autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’any 2000), creiem que una de les 
funcions que tenim és difondre l’art de la dansa entre la ciutadania. Per aquest 
motiu, s’organitzen mostres, festivals, classes ofertes, etc. Amb la intenció de 
donar visibilitat a tot el que es fa i de donar l’oportunitat a ballarins i ballarines 
aficionats i futurs professionals de pujar dalt de l’escenari. Amb aquest document 
demanem que doneu la vostra conformitat perquè els vostres fills i filles apareguin 
en vídeos i DVDs. Filmats per encàrrec de l’Escola de Dansa del Centre de 
Lectura o de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de 
Tarragona i que tinguin aquest objectiu. 
 
En / Na_________________________________________________________ 
amb DNI _______________________________, pare/mare/tutor de l’alumne/a 
____________________________________________________________amb 
DNI___________________________, de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura 
de Reus, membre de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de 
Tarragona, 
 
          AUTORITZO 
 
          NO AUTORITZO 
 
 
El meu fill o filla a aparèixer en totes les imatges audiovisuals amb finalitat 
divulgatives de la dansa que es prenguin sota la supervisió i encàrrec  del Centre 
de Lectura, i que després s’exhibeixin en públic i/o a la pàgina web del Centre de 
Lectura de Reus. 
 
Data 
 
Signatura 
 
 
 
 
Us recordem: que els enregistraments que els alumnes o acompanyants fan dels 
festivals de dansa, mostres, aules obertes, etc. i, que en moltes ocasions acaben 
essent penjats a Google, Youtube, Facebook, etc., infringeixen la normativa que 
fa referència als drets d’imatge regulats 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. Aquesta llei 
deixa molt clar que no es pot fer ús de cap imatge sense l’autorització prèvia de 
les persones interessades. 
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