
 
 

  
 

  

 
 
 
Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges (me nors d’edat) 
Curs 2017-2018 
 
L’escola Els pins de Barcelona I l’AMPA de la mateixa, disposa d’espais de comunicació i 
difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars del centre educatiu. 
 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 
alumnes que fan les activitats esmenades.  
 
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, l’escola Els pins demana el consentiment als pares, 
mares o tutors legals pe publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i 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 alumna: 
 
 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne o alumna i DNI/NIE/Passaport: 

 
 

  
 
Autoritzo 

 
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents 
a activitats 
Pàgines web del centre, blog i twits Si  No 

Pàgines web de l’AMPA i bloc Si  No 

 
 

 
Lloc i data:                                                                       Signatura 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer 
“Consultes, queixes i suggeriments”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és 
la gestió de les consultes, queixes i suggeriments de la ciutadania adreçades al Consorci d’Educació de Barcelona per tal de 
donar-ne resposta. D’acord a l’exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat 
indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI 
adreçat al Gabinet de Suport a la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona: Plaça Urquinaona, 6, 5ª planta, C.P. 08010, 
Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a comunicacio.ceb@gencat.cat. 


