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Autorització relativa a l’alumnat menor d’edat: ús d’imatges, veu, sortida de centre i 

publicació de dades de caràcter personal i de material que elabora  
 

 Autorització dret d’imatge i publicació de dades de caràcter personal i material elaborat 
 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (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 

l’autorització per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne o l’alumna i hi sigui clarament identificable. 

Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la corresponent cessió del dret de comunicació 

pública expressat per escrit dels afectats o d’aquells que n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de 

propietat  intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat de l’alumnat. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a 

en qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars. 
 

Autoritzo: 
- Que la imatge/veu del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines web del centre i/o revistes o publicacions editades pel 

centre d’àmbit educatiu. 

- Que el material elaborat pel meu fill/filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blocs i espais web del centre i 

revistes editades per aquest) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa i que en les pàgines web/blocs i revistes editades pel 

centre hi constin les inicials de l’alumne/a i el centre. 

□ SÍ       □ NO 
 

 Autorització sortida de centre en cas de absència del professor/a per motius de força major 

□ SÍ AUTORITZO  que el meu fill/filla pugui sortir del centre en cas de no tenir classe per motius de força major (per 

exemple, malaltia d’un professor/a). Durant aquest temps i mentre romangui fora del recinte del centre docent, el pare/mare/tutor 

legal signant assumeix la responsabilitat i la guàrdia i custòdia del seu fill/filla. 

□ NO AUTORITZO que el meu fill/filla pugui sortir del centre en cas de no tenir classe per motius de força major (per 

exemple, malaltia d’un professor/a). Durant la durada de la classe, l’alumne/a haurà de romandre a la biblioteca on signarà un full 

de registre d’entrada i sortida. 
 

Dades de l’alumne/alumna 

NOM I COGNOMS: ___________________________________________________________________________________________ 

ADREÇA: ___________________________________________________________________________________________________ 

POBLACIÓ: _____________________________________________________  CODI POSTAL: ______________________________ 

TEL. MÒBIL: ___________________ TEL. FIX: _____________________ EMAIL: _________________________________________  

DNI: ____________________________ NIE: ____________________________  PASSAPORT: ______________________________ 

DATA DE NAIXEMENT: ________________ LLOC NAIX.: ________________________________  PAIS NAIX.: _________________ 

Dades dels pares/mares/tutors legals ( L’EOI informa mensualment via SMS de les absències del seu fill/a) 

Nom i cognoms del pare/tutor legal: ______________________________________________________________________________ 

DNI/NIE: __________________   TEL. MÒBIL: __________________ EMAIL: ____________________________________________      

Nom i cognoms de la mare/tutora legal: ___________________________________________________________________________ 

DNI/NIE: __________________   TEL. MÒBIL: __________________  EMAIL: ____________________________________________      

 

Signatura del pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a: 
 
Lloc i data: 
 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informen que les dades que es sol·liciten en aquest 
imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament” responsabilitat de la Direcció del centre educatiu, amb 

la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment 

escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. La persona afectada pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Direcció del centre educatiu corresponent. 


