Normes d’Organització i Funcionament de Centre

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Pilarín Bayés

Annex 25

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNAT I PER A LA REALITZACIÓ DE VIDEOCONFERÈNCIES

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals el centre demana
consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles
clarament identificables a partir de les següents consideracions:
1. Que la imatge i/o la veu de l’alumne pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents a
activitats escolars de l’Escola Pilarín Bayés organitzades pel centre i publicades i/o emeses a:
-

-

Les pàgines webs i els blocs del centre (amb accés restringit i únic per a tot el centre que es facilitarà anualment a les
famílies dels alumnes a través de l’aplicació TokApp School).
En missatges adreçats únicament a les famílies del centre a través de l’APP TokApp School.
La plataforma europea eTwinning, plataforma educativa Europea per a què alumnes de diferents països participin
conjuntament en activitats utilitzant la llengua anglesa com a llengua funcional de comunicació i d'aprenentatge (amb accés
restringit només per a escoles participants i arxivat en l’històric de la plataforma).
Videoconferències organitzades pel professorat, amb l’alumnat del centre i amb objectius pedagògics i d’acompanyament
emocional. Tenint en compte que amb aquest sistema de comunicació poden aparèixer noms, cognoms, imatges de les llars,
dels propis infants, veus i tot allò que la càmera enregistri en el moment de l’activitat.

També afegir que segons la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció del centre estipula els següents requisits per tal de poder realitzar les videoconferències condicions inapel·lables per la
participació en les mateixes:







Autoritzar a que el tutor/a convidi (mitjançant invitació a la família via tokapp) al meu/va fill/a a les sessions de
videoconferència amb d’altres companys i companyes de classe.
Que cap persona pugui enregistrar o captar imatges de les sessions de videoconferència.
Que els enllaços/invitacions per a la realització de les videoconferències siguin personals i intransferibles.
Que la participació es produeixi amb una actitud adequada i de respecte, i amb un llenguatge correcte.
Que qualsevol persona integrant que no segueixi qualsevol de les premisses citades anteriorment serà apartat de la
videoconferència fins a nou avís.
Que la videoconferència és una eina de treball i d’acompanyament pedagògic i que les famílies s’han de mantenir al marge
de l’activitat i abstenir-se d’intervenir durant l’activitat. Si han de fer alguna aportació sempre podran comentar-ho a posteriori
amb el mestre organitzador o amb el tutor /a.

2.- Que les imatges i els enregistraments seran emmagatzemats sense límits en els discs interns de l’escola a
disposició única del personal del centre.
3.- Que els documents videogràfics d’activitats escolars seran penjats en el lloc web “Youtube” seguint les següents
mesures de protecció i privacitat:
- S’utilitzarà un canal privat sense accés públic (no existiran seguidors ni subscriptors).
- Els vídeos no estaran disponibles a internet a l’abast de cercadors.
- Els vídeos no permetran cap tipus de comentari.
- Els vídeos seran “incrustats” directament a la web o als blocs del centre i sempre que es pugui sense
suggeriments d’altres vídeos de youtube en finalitzar la visualització.
Altres consideracions
- L’autorització d’ús d’imatge serà vàlida per a tota l’escolaritat del vostre fill/a en el nostre centre. En cas que en algun
moment vulgueu invalidar la vostra autorització, caldrà que us acosteu a la consergeria de l’escola per omplir novament
aquesta documentació marcant la casella «no autoritzo».
- Caldrà el nou consentiment de les famílies davant de qualsevol modificació d’aquest document.
- En cas d’activitats obertes a la comunitat educativa (concerts, festes, activitats d’aula....) us recordem que les famílies
no disposeu dels drets d’imatges dels alumnes. Per tant, el centre no autoritza ni es farà responsable d’aquelles
imatges i filmacions realitzades per persones alienes a l’escola.
Per retornar al centre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNAT I PER A LA REALITZACIÓ DE VIDEOCONFERÈNCIES ANNEX 25
Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors

Nom i cognoms de l’alumne/a ...................................... ......................................... ..................................
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal ........................................ ......................................... ..................................
DNI o passaport del pare, mare o tutor/a legal de

Autoritzo

No autoritzo
Signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a.

