Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pere Alsius i Torrent
L’Institut d’Educació Secundària Pere Alsius i Torrent disposa d’espais de
comunicació i difusió, inclosos l’espai web www.iesperealsius.cat, on informa i
fa difusió de les seves activitats lectives, complementàries i extraescolars.
També disposa a l’entrada de l’Institut, d’un monitor on es fa difusió de totes
aquestes activitats, a partir de presentacions de fotos preparades
expressament per aquesta funció.
En aquesta pàgina web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin,
alumnes realitzant, individualment o en grup, les esmentades activitats.
Les presentacions de fotos que es preparen, està previst que es difonguin a
aquells grups classe que hi estan directament implicats.
Donat que el dret a la pròpia imatge 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, la direcció d’aquest centre
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies
on apareguin els seus fills i filles de manera clarament identificables.
(Nom i cognoms)

____________________________________________________

amb DNI o passaport (______________________) com a pare/mare/tutor legal
de l’alumne ______________________________________________ autoritzo:
1. que la imatge del meu fill o de la meva filla pugui aparèixer en fotografies
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars
organitzades pel centre docent i publicades a:
 les pàgines web del centre.
 imatges destinades a difusió pública no comercial.
 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
2. Que el material elaborat pel meu fill o per la meva filla pugui ser publicat en
els espais de comunicació (blogs, espais webs, revista del centre,...) amb la
finalitat de desenvolupar una activitat educativa.
3. Que es publiquin informacions o ressenyes en els espais de comunicació
(blogs, espais webs, revistes del centres,...) sobre les activitats educatives
desenvolupades al centre on aparegui el nom del meu fill o de la meva filla.
Signatura

Banyoles, a ___ d_ _____________ de 20__

Aquest permís seguirà vigent mentre l’alumne/a cursi estudis en aquest centre,
excepte que el firmant es manifesti per escrit en altre sentit.

