Benvolguts pares i mares,
L’escola Sant Lluís Gonçaga disposa a internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquesta pàgina web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup,
alumnes realitzant les esmentades activitats.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge/veu 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/veu, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per tot
el període que l’alumne/a estigui escolaritzat en el nostre centre, per poder publicar fotografies, o
qualsevol altre mitjà de reproducció de la imatge/veu, on apareguin els seus fills i filles on aquests o
aquestes siguin clarament identificables.
Si aquest any doneu el consentiment i, més endavant, desitgeu revocar-lo, n’hi haurà prou que ho
comuniqueu per escrit a l’administració del centre.
Heu d’omplir el requadre que hi ha a continuació i fer-lo arribar al centre el més aviat possible
Gràcies per la vostra col.laboració.
Felip J. De Dalmases i Thió - Director
& ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’AUTORITACIÓ DEL DRET A LA PRÒPIA IMATGE/VEU DURANT TOT EL PERÍODE
D’ESCOLARITZACIÓ AL CENTRE
En data …………………… i com a pare/mare del meu fill/de la meva filla …………………….………………..

Autoritzo:
1.- Que la imatge/veu del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i activitats de l’AMPA i
publicades en:
- Pàgines web del centre: £ Sí £ No
- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: £ Sí £ No
- Xarxes socials (Facebook i Twitter) ¨ Sí
¨ No
2.- Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i
espais web del centre irevistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat
educativa: £ Sí £ No
3.- Que en les pàgines web o blogs o xarxes socials i revistes editades pel centre hi constin les inicials de
l’alumne o alumna i del centre: £ Sí £ No

Signatura del pare/mare/tutor...............................................

Escola Sant Lluis Gonçaga

El dret de la pròpia imatge/veu tot el període d’escolarització

