
ASSUMPTE: PÀGINA WEB 

Sabadell, 15 d’octubre de 2017
Pares i mares,  

El Col·legi SERVATOR disposa a Internet d’un espai web (www.servator.cat) on exposar i fer 

difusió de les activitats que es realitzen, lectives, extraescolars i d’escola de lleure.  

És un espai que ens permet apropar el dia a dia de l’escola a les nostres famílies, als altres grups 

de la comunitat i al nostre entorn proper. La nostra tasca educativa genera una gran diversitat 

d’activitats i el nostre objectiu és facilitar el màxim la comunicació i coneixement d’aquestes. És 

per això  que per tal que l’activitat quedi ben reflectida i la pugueu veure en tot detall s’hi 

afegeixen treballs dels alumnes, material gràfic divers i imatges en les quals apareguin, 

individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.  

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1. de la Constitució i regulat per 

la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pr pia 

imatge, la direcció d’aquest centre us fa arribar la informació i 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.

Marqueu amb una creu la casella corresponent  

En/Na_____________________________________________ amb 

DNI_______________________________ 

 Autoritzo  No autoritzo 

Nom alumne/a 

______________________________________________________________________________ 

Curs ________________ 

1. Que la imatge del meu fill o filla  pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats

escolars lectives, complementàries, extraescolars i d’escola de lleure organitzades pel

centre docent i publicades a les pàgines web del centre.

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació

(blogs i espais webs del centre) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

3. Que en les pàgines web o blogs hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del centre.

______________________________________________________ 

Signatura del pare, mare o tutor 


