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Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, pu blicació de dades de caràcter personal i de materia l 
que elabora (menors d’edat) 
 
L’Institut Joan Brudieu disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web) on 
informa i fa difusió de les seves 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. 
 
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, per la qual cosa la direcció 
de l’Institut Joan Brudieu demana el consentiment als pares, mares o tutors/res legals per publicar fotografies i vídeos on 
surtin els seus fills i filles que hi siguin clarament identificables. 
 
 
Dades de l’alumne/alumna i del pare, mare o tutor/r a 
 

Nom i cognoms de l’alumne/na 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/ra legal de l’alumne/na DNI/NIE/Passaport 

  
 
 
Autoritzo 

1. Que la imatge/veu del meu fill o filla pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 
• En webs del centre (vídeos al Youtube, fotografies al Google Fotos) 

 � Sí � No 
• Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu 

 � Sí � No 

2. Que el material que elabori pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blogs i espais 
web i revistes) amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa 

 � Sí � No 

3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del meu fill o filla i les del centre 
 � Sí � No 
 
 
(Signatura del pare, mare o tutor/ra legal de l’alumne/na) 

 
 
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__ 
 
 
 
OBSERVACIÓ IMPORTANT: 
Aquesta conformitat o no conformitat signada tindrà validesa mentre l’alumne/na estigui escolaritzat/ada en aquest centre o no se n’autoritzi el contrari per 
escrit adreçat al director/ra, en el període de matriculació del curs següent. En el cas que l’alumne/na arribi a la majoria d’edat, podrà ratificar o modificar 
l’autorització signada prèviament per la seva família. 
 
D’acord amb l’article 5è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem 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. 

 
SR/A.  DIRECTOR/A DE L' INSTITUT JOAN BRUDIEU 


