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Càpsula informativa DPD núm. 01 

EL TRACTAMENT DE LES IMATGES EN EL CENTRE EDUCATIU 

El dret a la pròpia imatge està reconegut per la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i és per això, que es 
necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans de publicar imatges d’alumnes, on 
aquests siguin clarament identificables. 
 
El desenvolupament de les noves tecnologies ha facilitat que qualsevol persona que disposi 
d’un telèfon mòbil pugui captar imatges o bé gravacions de qualsevol fet de la vida quotidiana. 
Segons qui capti les imatges i amb quina finalitat ho faci, es necessari tenir en compte una 
sèrie de requisits, com son la finalitat, la duració, la difusió , l’accés, la conservació i molt 
important utilitzar un llenguatge fàcilment comprensible. 
 
El Centre Educatiu pot recollir i tractar dades dins de l’exercici de les seves funcions docents 
i orientadores, sense el consentiment de l’alumne, com exemple podem parlar de les 
fotografies sol·licitades i facilitades per els alumnes amb la finalitat de poder-los identificar en 
el seu expedient. Les imatges i veu només poden ser accessibles pels alumnes, professors i 
pares o tutors afectats, per tant es necessari habilitar un espai segur i privat dins la web del 
centre, accessible amb usuari i contrasenya o mecanisme similar. 
 
Són molts els moments en els que els alumnes i professors son els protagonistes, tan per les 
famílies com pel propi centre.  
 
No es poden difondre imatges d’activitats lectives a traves de mitjans que permetin accés a 
una pluralitat indeterminada de destinataris, llevat que el Centre Educatiu disposi del 
consentiment lliure, específic i informat dels titulars de les dades o dels seus representants 
legals. 
 
Les activitats o actes oberts al públic, en que participen familiars dels alumnes del centre 
educatiu poden comportar la gravació d’imatges o veus per parts de les famílies. En aquests 
casos es considera que el tractament va implícit a l’activitat i que exclòs de l’àmbit d’aplicació 
de la normativa d’acord a l’art. 2.2.c del RGPDUE 2016/679 i del 2.2.a de la LOPDGDD 
3/2018. 
 
Aquests fets comuns en les activitats escolars, donen lloc a que es plantegin moltes qüestions 
sobre qui i com es poden captar les imatges, quins requisits es tenen de complir i quines 
precaucions hem de tenir en compte. 
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Les càmeres de vídeo vigilància instal·lades en els centres educatius s’han de valorar amb 
especial cura, atès que pot interferir en el dret a l’alumne a desenvolupar la seva personalitat 
i la seva llibertat. 
 
La captació d’imatges de persones físiques o de la seva veu mitjançant càmeres constitueix 
un tractament de dades personals amb especificitats pròpies. Així la veu passa a ser 
considerada una categoria especial de dades personals i, per tant, requereix d’una protecció 
especial. Atesa aquesta necessitat especial de protecció, es recomana que els sistemes de 
videovigilància que es posin en funcionament en els centres escolars no enregistrin la veu. 
 
En qualsevol moment del dia els alumnes, pares o tutors legals, poden captar imatges on 
apareguin terceres persones i és important que s’estigui informat  de que no podem captar 
imatges i tampoc realitzar vídeos d’altres alumnes o persones sense el seu consentiment i 
menys fer-ne difusió a les xarxes socials o internet.  
 
Sempre que en una imatge o gravació, apareguin persones identificables, cal el seu 
consentiment previ, si es vol fer ús d’aquestes fora del àmbit privat i familiar. 
 
Cal contemplar que com excepció i en el cas en que l’interès vital  del menor estès 
compromès, com podria ser el cas d’un accident, indisposicions en una excursió extra escolar 
i amb la finalitat per part del responsable del centre docent de tranquil·litzar als pares, titulars 
de la pàtria potestat, es podran captar imatges i enviar-les, aplicant immediatament la 
supressió d’aquestes imatges, un cop la finalitat de la seva captació i tractament no justifica 
la seva conservació.  
 
Les Associacions de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA) son entitats amb personalitat 
jurídica pròpia i desenvolupen un paer significatiu en la vida educativa al participar en el 
consell Escolar i com a personalitat jurídica pròpia decideixen sobre la finalitat, us i tractament 
de les dades personals recollides dels seus associats i dels seus fills i únicament podrà tractar 
les imatges d’alumnes o  dels seus familiars si disposa del previ consentiment dels interessats. 
 
És molt important que mares, pares o tutors legals, i centres escolars donem un exemple de 
deguda diligencia i respecta a la privacitat i a la intimitat, tenint sempre en compta que el més 

important  és “l’interès i la protecció del menor”!. 
 


