
Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges/veu i publicació de dades
de caràcter personal i de material que elaboren
______________________________________________________________________
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 en què apareguen, 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, la direcció 
d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguen 
els seus fills/filles i hi siguen clarament identificables.
_________________________________________________________________________________________________________

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

Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna:

____________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o l’alumna:

__________________________________________ DNI/NIE/Passaport ______________

Autoritze (*)

1. Que la imatge/veu del meu fill o filla puga aparèixer en fotografies, vídeos i gravacions 
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 
- Whatsapp de la classe:       si        no  

2. Que el material que elabore el meu fill/a puga ser publicat en aquests mateixos espais de 

comunicació, amb la finalitat de desenvolupar l'activitat educativa:        si        no

Lloc i data:

__________________________________________________________________________________

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.



Autorización relativa al alumnado: uso de imágenes/voz y publicación 
de datos de carácter personal. 
______________________________________________________________________
El centro dispone de espacios de comunicación y difusión, incluidos los espacios web, donde informa y hace difusión de
las actividades escolares lectivas, complementarias y extraordinarias.
En estos espacios se pueden publicar imágenes en que aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos haciendo las 
actividades mencionadas.
Dado que el derecho a la propia imagen es reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española y está regulado 
por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, la dirección de este centro pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para publicar 
fotografías y videos donde aparezcan sus hijos/hijas y estén claramente identificables. 
_________________________________________________________________________________________________________

Datos del alumno o alumna y de los padres, madres o tutores 

Nombre y apellidos del alumno o la alumna: 

____________________________________________________________________
Nombre y apellidos del alumno o la alumna: 

__________________________________________ DNI/NIE/Pasaporte ______________

Autorizo (*)

1. Que la imagen/voz de mi hijo o hija pueda aparecer en fotografías, videos y grabaciones 
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por 
el centro y publicadas en: 

- Páginas web del centro :        si         no 
- Revistas o publicaciones editadas por el centro de ámbito educativo:       si        no
- Whatsapp de la clase:       si        no

2. Que el material que elabore mi hijo/a pueda ser publicado en estos mismos espacios de 

comunicación, con el fin de desarrollar la actividad educativa:        si        no

Lugar y fecha:

__________________________________________________________________________________

Firma del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a:

(*) Esta autorización tendrá vigencia durante la escolarización del alumno/a en el centro, entendiendo 
que en cualquier momento se podrá ejercer el derecho de cancelación de esta autorización. 
__________________________________________________________________________________

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.


