
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació   
Escola  PAU BOADA  
Carrer Espirall, 45      
08720  Vilafranca del Penedès 
 
Autorització d’ús d’imatges i de veu de l’alumne/a,  publicació de dades de caràcter personal i 
material elaborat per l’alumnat (menors)  
__________________________________________________ 
 
El centre disposa a Internet de l’espai web https://agora.xtec.cat/escolapauboada/, del canal Telegram 
@escolapauboada i del compte Twiter @escolapauboada on informa i fa difusió de les seves 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
En aquests espais digitals es poden publicar imatges, vídeos i enregistraments de veu en que 
apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. 
Atès  que el dret a la pròpia imatge és conegut en l’article 18.1 d 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 a la 
pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per 
poder publicar fotografies, vídeos i enregistraments de veu on apareguin el seus fills i filles i i siguin 
clarament identificables. 
 
 
Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors 
 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a   
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutors de l’alumne/a 
 
DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal   
 
 
Autoritzo : 
 

1. Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, vídeos o enregistraments de veu 
corresponents a activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars organitzades pel 
centre i/o en col·laboració amb d’altres entitats culturals amb finalitats educatives, i publicades 
durant el curs 2020-21 en: 

 
- Pàgina web, canal Telegram i Twiter del centre. 
- Filmacions destinades a difusió pública no comercial. 
- Fotografies per a revistes o publicacions d’ambient  educatiu i cultural. 
- Presentacions digitals. 

 
2. Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de 

comunicació pública amb finalitat educativa. 
 
3. Que hi constin les inicials de l’alumne/a i el centre. 

 
 
 

 
Si            No 

 
 
 
Vilafranca del Penedès,   ______  de/d’ ___________________   de  20_____                                
 
 
 
 
__________________________________________ 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 


