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L’ESCOLA MARGARIDA XIRGU disposa a internet d’un espai web
(www.xtec.es/ceip-xirgu-badalona) i un bloc on informa i fa difusió de les seves
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars i treballs elaborats pels
alumnes. Així mateix, els alumnes participen en el projecte 2.0 de l’escola.
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, i el dret a l’autodeterminació informativa reconeguda en la
Llei orgànica 15/1999 de 13 de setembre, la direcció d’aquest centre demana el
consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els
seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables, així com la
presència de dades i materials elaborats pel l’alumnat.

JO................................................................................................................
amb DNI..........................…...., autoritzo que la imatge del meu fill/a
.............................................…..….., pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre
docent , així com la presència de dades i materials elaborats per l’alumnat i publicats a:
les pàgines web del centre
filmacions destinades a difusió pública no comercial.
fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
bloc del centre
També autoritzo que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya per al treball
acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
Signatura,
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se ‘n faci en l’àmbit escolar correspon al
centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part
dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui recórrer o dels perjudicis que
pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.
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