
Autorització relativa als alumnes: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que 
elaboren (menors d'edat). Curs 2015-2016

A l'activitat extraescolar de robòtica fem diversos treballs amb les peces de construcció i amb la programació  
mitjançant Scratch. Voldriem mostrar als pares i familiars tota la feina que anirem fent durant el curs. Per aquest 
motiu farem un blog on podreu veure fotos i vídeos de la nostra feina i alguns dels programes que hem fet.

En aquest bloc es poden publicar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan  
l'extraescolar de robòtica.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constiució 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 de l'Impuls centre d'estudis demana el  consentiment als pares,  mares o tutors legals per publicar 
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Per a l'edició de materials en espais de difusió (blog) cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública  
expressat per escrit dels afectats o dels qui n'exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que  
la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l'edat dels alumnes. Aquesta cessió s'ha 
d'efectuar encara que l'autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat.

Dades de l'alumne o alumna i dels pares, mares o tutors

Nom i cognoms de l'alumne o alumna

________________________________________________________________________________________________

Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne o alumna                              DNI/NIE/Passaport

_______________________________________________________________________               ________________

Autoritzo

1. Que la imatge del meu fill  o filla pugui  aparèixer en fotografies i  vídeos corresponents a l'activitat  
extraescolar de robòtica organitzada per L'Impuls Centre d'estudis al blog de l'activitat.

Si No

2. Que  el  material  elaborat  pel  meu  fill  o  filla  pugui  ser  publicat  en  el  mateix  blog  amb finalitat  de 
desenvolupar l'activitat educativa.

Si No

Lloc i data

___________________________________

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne o alumna


