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Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges i publicació de dades de caràcter pers onal  

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa difusió de les activitats 
escolars lectives, complementàries i extraordinàries. 

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes fent les 
activitats esmentades. 

Atès que el dret a 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, aquest 
centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els 
seus fills/filles i hi siguin clarament identificables. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tu tors 
Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna: 
 
Omar Achmal  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o l’alumna DNI/NIE/Passaport 
 

Autoritzo (*) 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 

 - Pàgines web del centre:  SI � NO � 

 - Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:  SI �  NO � 

 - Pàgines web d’entitat col·laboradores amb el centre, sempre que 

 aquestes tinguin finalitat educativa: SI �  NO � 
 
 - Mitjans de comunicació (televisió, premsa...), sempre que la noticia o el reportatge estiguin relacionats amb l’escola: 

SI �  NO � 

2. Que la imatge del meu fill o filla pugui ser publicada en les xarxes socials del centre i d’entitats col·laboradores amb 
el centre, sempre que aquestes tinguin finalitat educativa, (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram...) i aplicacions 

fotogràfiques: SI �  NO � 

3. Que les inicials del nom i cognoms del meu fill o filla apareguin al costat dels materials publicats en els espais de 

comunicació (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre mateix):  SI �  NO � 
 
 
Lloc i data: Barcelona, ..............de ...............de ..................... 
 
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o l’alumna 
 
 
 
(*) Aquesta autorització tindrà vigència durant l’escolarització de l’alumne o l’alumna al centre, en el ben entès que en qualsevol moment es podrà 
exercir el dret de cancel·lació d’aquesta autorització. 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran  incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius 
dependents del Departament d’ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació 
objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és 
la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu corresponent. 


