
~ Generalitat de Catalunya
W1H Departament d'Ensenyament

Autorització relativa als alumnes: ús d'imatges, publicació de dades de caracter
personal i de material que elaboren (majors d'edat).

El centre disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adrec;:a o adreces web), on informa i fa difusió de les
activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars.

En aquests espais es poden publicar imatges en que apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.

Ates que el dret a la propia imatge és reconegut en I'article 18.1 de la Constituci6 espanyola i esta regulat per la Llei organica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a I'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, la direcci6 d'aquest centre
demana l'autoritzaci6 per publicar fotografies i videos on aparegui I'alumne o alumna i hi sigui clarament identificable.

Per a l'edici6 de materials en espais de difusi6 del centre (blogs, web, revistes) cal la corresponent cessi6 del dret de
comunicaci6 pública expressat per escrit deis afectats, sense que la Llei de propietat intel-lectual admeti cap mena de modulaci6
segons I'edat deis alumnes. Aquesta cessi6 s'ha d'efectuar encara que I'autor/a en qUesti6 no aparegui clarament identificat i
s'estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars.

Dades de I'alumne o alumna

Nom i cognoms de I'alumne o alumna DNI/NIE/Passaport

Autoritzo

Que la meva imatge pugui apareixer en fotografíes corresponents a activitats escolars lectives, complementaries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

-Pagines web del centre: D sr D No

-Revistes o publicacions editades pel centre d'ambit educatiu: D sr D No

Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i revistes
editades pel centre mateix) amb fínalitat de desenvolupar I'activitat educativa:

D SI D No

Que en les pagines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i el nom del centre:

D sr D No

LlOC í data

Signatura de I'alumne o alumna
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uacora amo ,amc,a" Da ,a ual orgaruca """""', aa ", aa aasamora, aa prateccla ae caces ae caractar personal, les vastres aaaes secan Incorparaaes alfltxer "Alumnas
de cantras aducatius depandents del Departamant d'Ensenyament", amb la finalitat da gastionar l'acci6 educativa, l'arientaci6 academica i pralessional, l'acci6 tutorial i de
comunicaci6 amb les familias, l'avaluaci6 abjectiva del randiment escolar, el compramls deis aiumnes i lloro familias en el proces aducatiu i I'acces als servels digitals i
telemBtics facilitats pel Departament L'6rgan responsable delfitxer es la Direcci6 del centre educatiu Padeu exercir els drets d'acces, rectmcaci6, canceHaci6 i oposici6
mitjanyant un ascrit adre9St a la Direcci6 del centre educatiu correspanent

Direcció del centre I Coordinació de I'AFA
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