
 
 

Autorització relativa als alumnes: ús de serveis i recursos digitals a Internet 
 

Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 

Escola 25 de setembre  08032348 

Adreça 

Passatge Marconi, 12-14 

Municipi Codi postal 

Rubí 08191 

 
Dades de l’alumne/a 
Nom i cognoms: _______________________________________________ 

Data de naixement: _________________________ Curs: ________ 

  

Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms: _______________________________________ DNI/NIE/Passaport 

      ________________ 
 

Autoritzo Sí No 

 
1. Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i 

serveis d’Internet per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques: 
○ Entorn bàsic: G Suite for education (Gmail, Calendaris, Drive,...). 
○ Altres aplicacions que requereixen identificació: Book creator, Geogebra, Padlet, 

Scratch, Kahoot, Socrative i Edubook. 
○ Altres aplicacions: durant l’estada al centre de l’alumne, els professors poden 

requerir incorporar altres eines. Aquestes són revisades pel Coordinador TIC del 
centre i se n’autoritza la utilització. (rebreu informació de les aplicacions prèviament) 

2. Que el centre utilitzi eines informàtiques per aclarir l’ús i les responsabilitats derivades en cas               
d’indicis de mala utilització dels recursos anteriors. Aquestes eines inclouen la possibilitat de             
consultar el registre de les accions que l’alumne ha realitzat, consultar el seu historial de navegació,                
entrar al correu de l’alumne per veure els mails que ha enviat o rebut i entrar als documents que                   
l’alumne ha generat, encara que no els hagi compartit amb ningú. 

 
La gestió d’aquests usuaris 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 incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat                   
dels seus serveis o dels seus continguts. 

 
 
Lloc i data 
Rubí,  a ____  de  ________________ de 2018 

 

Signatura del pare,  mare o representant legal de l’alumne o alumna 

 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer 
“Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció 
tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis 
digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent. 


