
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE DELS ALUMNES i del material que elaboren 
____________________________________________________________________________________ 
 
L’Escola Peter Pan, i per extensió també la Fundació Els Arcs, disposen de mitjans i xarxes de 
comunicació interna i externa, a través dels quals informen i fan difusió de les diferents activitats 
escolars. En aquests espais es poden publicar imatges en les quals 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 i està regulat per la 
Llei orgànica 1/1892 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares i tutors legals per 
publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills. 
 
Aquesta autorització serà vigent durant tota l’escolarització de l’alumne excepte aquells casos en els 
quals la família la modifiqui i ho comuniqui a l’escola per escrit.  
 
 
DADES DE L’ALUMNE I DELS PARES O TUTORS______________________________________________ 
Nom i cognoms de l’alumne        
 

____________________________________________________________________________________ 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne    DNI/NIF 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITZO: 
 
1. Que la imatge del meu fill  pugui aparèixer en fotografies corresponents a les diferents activitats 
organitzades tant per l’Escola Peter Pan com per la Fundació Els Arcs, publicades a: 
 

• Els seus llocs webs (fotos públiques)        Sí ☐  No☐ 
 

• Materials de difusió (tríptics, cartells, revistes...)      Sí ☐  No☐ 
 

• Xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook, Vimeo)    Sí☐   No☐ 
 

• CD o DVD distribuïts internament entre les famílies de l’escola   Sí☐ No☐ 

• Plataforma de comunicació digital interna entre famílies i escola: Clickedu  Sí☐  No☐ 

• Galeries d’imatges internes al web de l’escola, protegides amb contrasenya  Sí☐  No☐ 
 
 

2. Que el material escolar elaborat pel meu fill pugui ser publicat als espais de comunicació 

anteriorment citats amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa   Sí☐  No☐ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Lloc i data 
____________________________________________________________________________________ 
Signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne 

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 

Responsable: Fundació Júlia Castells Finalitat: Gestió de las activitats proposades pel centre.Legitimació: Autorització difusió d’imatge/veu i 
material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.Destinataris: No es cediran a cap tercer, tret d’obligació legal  Drets: Pot 
accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privadesa. Informació addicional: Per 
a més informació, consulteu la Política de Privadesa que trobareu a la nostra pàgina web peterpan.cat 

 


