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AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE DELS ALUMNES  –  CURS ESCOLAR 20.... - 20.... 
 

L’escola disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on s’informa i es fa difusió de les activitats escolars 

lectives, complementàries i extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges en que apareguin, individualment o en grup, 

alumnes que fan les activitats esmentades. 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 del 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la 

qual cosa la direcció de l’escola demana el consentiment dels tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin aquests infants 

i que siguin identificables. 
 

 

En/Na ......................................................................................,  amb NIF ............................................, tutor/a 

legal de l’infant ........................................................................................... matriculat al nivell .....................  

 

AUTORITZO 
 

1. Que la imatge de l’infant pugui sortir en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars que es 

publiquin a:  

Plataforma restringida Google G-suite for Education i/o Moodle Eix (restringits a mestres,  
famílies i/o alumnes del centre) 
 
Pàgina web pública www.escolavallfogona.cat, amb allotjament de les fotos i vídeos en 
perfils del centre de Google photos i Youtube (mode ocult). 

 
Revista del centre “Ei!”, circulars informatives i fitxes pedagògiques, en format paper o 
electrònic, amb difusió entre la comunitat educativa. 

 
Altres mitjans públics de comunicació (revista local El Xop, revista Noguera Educació, 
revista Groc, Lleida TV, Balaguer TV, TV3, diari Segre, diari la Manyana, diari El Punt Avui...)  

 

2. Que el material elaborat per l’infant (escrit, pictòric, audiovisual o de veu) pugui ser publicat en els espais de 

comunicació del centre, amb les seves inicials si se n’ha de ressenyar la propietat. 

 

 
EM DONO PER ASSABENTAT/DA  que les activitats escolars obertes al públic poden comportar la gravació 

d'imatges o veus per part de les famílies. Excepte que s’indiqui el contrari a cada activitat, es podran gravar imatges o 

veus dels participants, però les gravacions podran ser utilitzades exclusivament de forma personal i domèstica. Els 

familiars han de tenir en compte que no poden publicar o difondre aquest tipus de dades a Internet, xarxes, blocs, 

etc., tret que hagin obtingut el consentiment dels qui hi apareixen, o dels seus tutors legals en cas dels menors. 
 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.  Responsable del tractament: Direcció de l’escola. Finalitat: Autorització 

difusió d’imatge, veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. Legitimació: consentiment del tutor legal del 

menor d’edat. Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei, o si ho heu consentit 

prèviament. Drets: accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la eliminació. Informació 

addicional: Podeu consultar-la al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades, i autoritzo el tractament de les meves dades. 

 
 

A Vallfogona de Balaguer, .......... de ......................................... de 20........ 
 

Signatura: 


