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Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren (menors 
d’edat). Curs 2018-2019. 
 

L’escola Doctor Robert de Camprodon disposa d’una web amb funcionalitats avançades, proporcionada pel 
Departament d’Ensenyament als centres educatius de Catalunya, amb la finalitat d’informar i difondre obertament 
les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que desenvolupen l’alumnat del centre.  
 
Aquesta autorització servirà tant pel que fa al format web com de programes d’imatges i filmacions destinades a 
difusió pública no comercial, publicacions de les diferents entitats que col·laboren amb l’escola d’àmbit educatiu i per 
material digital 2.0. que elaborin els mateixos alumnes.  
 
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, junt amb 
Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’escola Doctor Robert, d’acord amb els preceptes 
establerts per la normativa citada, demana, amb el present formulari, el consentiment als pares, mares o tutors legals 
per fer ús de les imatges i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables, per tal de poder-
les publicar sempre i quan s’ajustin a l’objectiu d’informar i difondre les activitats que l’alumnat desenvolupa dins 
l’àmbit educatiu. 
 
Tanmateix posa en coneixement de les famílies que aquestes, d’acord amb el títol III del RLOPD, podran exercir el seu 
dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades publicades sempre que així sigui notificat per escrit i amb 
caràcter previ. 
 

 

Dades de l’alumne o alumna i de la família 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna              DNI/NIE /Passaport 
 
 

 

Autoritzo 
 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies, vídeos i webs (sempre relacionades en l’àmbit educatiu 
sense finalitats comercials) corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades 
peI centre. 
  

 

Lloc i data 
______________________________________________________________________ 
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 
 
 
 
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 registre de l’escola que disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets 
inherents.  
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Dr. ROBERT                                                                                         
 
Plaça Sta. Maria, 8 
17867 Camprodon 
Tel. i fax: 972740260  
b7000779@xtec.cat 

http://agora.xtec.cat/escoladoctorrobert 

 

2 

 

 

ALTRES AUTORITZACIONS 

Autoritzo: 

1. Al personal del centre (tal i com consta a les NOFC) perquè pugui traslladar el meu 
fill/a, en cas d’accident, al CAP de Camprodon per ser atès/a. (Sempre avisant alhora 
a la família). 

Sí       No  
 
  

2. A assistir a totes les sortides properes (dins del poble) programades al llarg de tot el 
curs amb els seus companys/es i mestres, sempre que no requereixin un mitjà de 
transport específic. 

Sí       No  
 

3. En el cas que el meu fill/a tingui mal de cap o trastorn lleu, pugui administrar-li 
paracetamol o una infusió (de camamilla, til·la,……. segons el cas).  

 
Sí       No  

 
 

4. Si és el cas, a marxar de  l’escola amb les persones…………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................................ 

5. Que l’escola pugui facilitar les dades dels mails i telèfons a l’AMPA per tal de fer 
arribar informacions d’interès a les famílies, via correu electrònic o whatsapp. 

 
Sí       No  

 
 
Observacions: 
…………………………..............................................................................................................…
……………………………………………………………………………….....................................………………….. 
  
 
(signatura) 
 
 
 
 
 
 
Camprodon, …….. de …………………………………………… de 20...... 


