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CEIP  PARE  BARTOMEU  POU 

  
                                AUTORITZACIONS 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 

5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). 

 

Jo, _____________________________________________ amb DNI/NIE ______________________  

com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a _____________________________________________ 

 

AUTORITZO perquè aquest centre pugui fixar la imatge del meu fill o filla, especialment mitjançant 

fotografies o vídeos que puguin realitzar-se durant activitats ordinàries en grup, complementàries i 

extracurriculars organitzades pel centre i fer ús de les imatges preses i la veu del menor distribuint-les 

i comunicant-les al públic mitjançant la pàgina web i publicacions del centre (xarxes socials), a 

muntatges multimèdia i documents informatius d’àmbit educatiu. 

                          Si, autoritzo                              No, autoritzo   
 

 
 

AUTORITZO al meu fill o filla a la realització de les sortides escolars locals programades pel poble i 

l’entorn més immediat en companyia de la seva tutora o tutor i d’altres mestres. 

                          Si, autoritzo                                 No, autoritzo 
 
 
 

AUTORITZO el trasllat del meu fill o filla a urgències mèdiques amb l’acompanyament d’un membre del 

centre educatiu, preferentment de l’equip directiu o tutor/a corresponent, davant un accident d’especial 

atenció. 

                         Si, autoritzo                                  No, autoritzo 
 

 
Algaida, _____ de __________________ de ________. 

 
 

Nom i signatura del pare, mare o tutor/a                                         Segell i aprovació del secretari 
 

                                                                               

 

 

Cada una de les autoritzacions tendran validesa durant tota l’escolarització de l’alumne en aquest centre. En cas de voler 
modificar alguna dada, en qualsevol moment puc exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i 
portabilitat comunicant-ho a la secretaria del centre. 


