GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
IES _____________________________________

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DE L'ALUMNE/A, PUBLICACIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL ELABORAT PEL MATEIX ALUMNAT

L'institut disposa a Internet d'un espai web on informa i fa difusió de les seues activitats escolars
lectives, complementàries i extraescolars. Així mateix, el professorat de l'institut ha desplegat el
seu ensenyament en cada matèria per mitjà de blogs, wikis i webs didàctiques on, d'una banda,
l'alumnat redacta o elabora treballs en formats diversos (text, presentacions, mapes mentals,
vídeos, fotos, etc.), i de l'altra banda, alumnat i professorat incrusten en aquests espais vídeos,
àudios i imatges propis per a presentar els exercicis acadèmics dins la programació didàctica de
les assignatures.
Atés 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, les
mares o els tutors legals per a poder publicar fotografies i vídeos on apareguen els seus fills i filles
de manera clarament identificables, així com els seus treballs d'assignatura que es realitzen en
espais Web que es troben regulats i controlats pel professorat o que són de plena confiança.
Talleu per ací i torneu-lo signat al professorat

DADES DE L'ALUMNE/A i DELS PARES O TUTORS
Nom i cognoms de l'alumne/a: _______________________________________________________
Nom i cognoms del pare, la mare
o del tutor legal de l'alumne: _______________________________________________________
AUTORITZE:
Que la imatge del meu fill o filla puga aparéixer en fotografies corresponents a
activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i
publicades en:
-pàgines web del centre,
-filmacions destinades a difusió pública no comercial,
-revistes o publicacions d'impremta o electròniques d'àmbit educatiu,
-presentacions digitals
Que el material elaborat pel meu fill o filla puga ser publicat en blogs, wikis i altres
espais de comunicació pública amb finalitat educativa.
_________________ , _____ d ____________________ de 20_____

Signatura del pare, la mare o el tutor legal de l'alumne/a

