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L’escola disposa a internet d’un espai web (www.estelmollins.com) on informa i fa
difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. Per la
seva part l’AMPA també disposa d’un espai web www.ampaestelmolins.cat, i realitzarà
al llarg de l'any diferents activitats (que poden ser de forma conjunta amb l’escola) i de
les quals es vol informar i fer difusió.



En aquestes pàgines web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.



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 de l’Escola Estel demana el consentiment als
pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on
aquests/es siguin clarament identificables.



En/na...............................................................................................................,
amb DNI o passaport núm. ..........................................................................



SÍ / NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a
...................................................................................................................
que cursa ..........

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars, lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines
web del centre i/o del AMPA, filmacions destinades a difusió pública no comercial i/o
fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, així com a les activitats que
conjuntament es realitzin amb l’AMPA.

•

També és possible que durant la presa d’imatges de les activitats es pugui captar de
forma accessòria la vostra imatge o la de tercers que us acompanyin a l’acte, en cas que
no hi desitgeu aparèixer us preguem que ho feu saber al personal encarregat
d’organitzar l’activitat per tal que ho tingui en compte.

Signat

Juny 2016

Molins de Rei, a

..... de Setembre de 2016

núm. 23

