
 

AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE / PUBLICACIÓ MATERIAL  

Nom i cognoms de l’alumne o alumna:_________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________ 

DNI o Passaport ______________________ 

AUTORITZO : 

1. Que la imatge del meu fill/ de la meva filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent o 
l’AFA i publicades en: 
 

  SÍ NO 

Les pàgines web del centre i l’AFA     

Les xarxes socials gestionades pel centre o l’AFA: twitter, instagram, youtube, Vimeo     

revistes o publicacions audiovisuals editades pel centre d’àmbit educatiu     

El web i butlletí del programa Escoles + Sostenibles, mitjans comunicatius de l’Ajuntament 
de Barcelona i altres possibles projectes i programes d’educació per a la sostenibilitat. 

    

 

2. Que el material elaborat pel meu fill/ de la meva filla pugui ser publicat en els espais de 
comunicació de l’escola i l’AFA, sempre amb finalitats educatives. En concret, que es publiqui a: 
 

  SÍ NO 

Les pàgines web del centre i l’AFA     

Les xarxes socials gestionades pel centre o l’AFA: twitter, instagram, youtube, Vimeo     

Revistes o publicacions audiovisuals editades pel centre d’àmbit educatiu     

 

Signatura, 

 

 

Barcelona,         d                           de 20 

   

AVIS IMPORTANT: Aquesta autorització serà vàlida per a tota la vida escolar de l’alumne/a si no hi ha indicació  

en contra que s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre. 

 

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), les vostres dades seran incorporades al fitxer de dades 

de l’alumnat de l’Escola Patronat Domènech, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies. 

L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre. Podeu exercir el vostre dret, d’accés, de rectifició, de limitació del tractament i 

d’oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre a través d’aquesta adreça: a8007202@xtec.cat 
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