
Autorització relativa a: 

1. L’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaborin 

els alumnes. 

2. Compartir les dades personals de l’alumne amb l’AMPA. 

3. Fer la subscripció al bloc de centre per part del centre. 

4. Consentiment per rebre informació de les activitats educatives del centre i altres 

informacions d’interès. 

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 extraescolars. 

En aquests espais hi publiquem imatges en les quals apareixen, individualment o en grup, 

alumnes realitzant les esmentades activitats.  

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 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, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, 

mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills i filles i que siguin 

clarament identificables. 

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a_____________________________________ 

Noms i cognoms de l’alumne/a:__________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport______________________________________________________________ 

 

Autoritzo_________________________________Període de validesa:  etapa educativa actual 

1. Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a 

activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre, publicades 

a les pàgines web del centre docent, en revistes o publicacions d’àmbit educatiu, i 

altres plataformes educatives no comercials.  

Sí ___          No___ 
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2. Que l’administració del centre pugui compartir les dades de l’alumne i la família amb 

l’AMPA. 

Sí ___          No___ 

 

3. Que l’administració del centre pugui fer-vos la subscripció al bloc de centre. 

 

Sí ___          No___ 

 

4. Que el centre pugui enviar-vos informació d’interès per a l’alumne i la família.  

 

Sí ___          No___ 

 

Castellterçol, ____ de______________________ de 20___ 

 

Signatura, 

 


