
 

 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais webs (adreça o adreces web), on 

informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.  

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan 

les activitats esmentades. 

Atès que 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, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per 

publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin clarament identificables. 

Noms i cognoms de l’alumne o alumna 

 

Nom del pare, mare o tutor legal de l’alumne o alumna 

 

AUTORITZO 

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars 

lectives, complementàries organitzades pel centre i publicades en: 

Pàgines web del centre, xarxa social Facebook SI NO 

Publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: fulletons, díptics, revistes… SI NO 

Com a documentació del dia a dia: a les parets, plafons, cartelleres… dins del centre escolar. SI NO 

Publicacions editades per l’Ajuntament de Barcelona SI NO 

 

 

Lloc i data 

 

Signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne  

  



 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 

comuniquem als pares i mares dels infants del centre que no està permès realitzar fotografies i/o vídeos on 

apareguin altres infants que no siguin els seus fills en les activitats organitzades pel centre (això inclou 

qualsevol activitat organitzada per la llar dins o fora del recinte escolar).  

És responsabilitat dels pares i mares l’acompliment de la normativa citada, així com l’ús que es faci 

d’aquestes fotos i/o vídeos. 

Estic assabentat/da i em comprometo a no realitzar fotografies i/o vídeos on apareguin altres infants que 

no siguin el meu fill/a : 

Nom i signatura 

A......................., a ……….. de…………………………………………. de 201... 

 


