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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material 
elaborat per l’alumnat (menors)

El centre disposa a Internet d’un espai web (adreça o adreces web) on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, comple-
mentàries i extraescolars.

En aquesta pàgina (o pàgines) web es po den publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan 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 per sonal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el
consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament 
identificables.

Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors

Nom i cognoms de l’alumne/a  ____________________________________________________________________________________________

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a ___________________________________________________________________

DNI o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

autoritzo:

1. Que la imatge del meu fill/a pu gui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre i pu blicades en:

      – pàgines web del centre,
      – filmacions destinades a difusió pública no comercial,
      – fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu,
      – presentacions digitals.

2. Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blogs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.

3. Que hi constin les inicials de l’alumne/a i el centre:

      Sí                        No

                                                              __________________________________________, ______, d _______________________ de 20____

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

Director/a del centre
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