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AUTORITZACIÓ ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET 

PER TREBALLAR A L’AULA 

Classroom ofereix un conjunt d’eines i serveis a Internet que permeten el treball 
col·laboratiu i la comunicació entre mestres/alumnes i que proporcionen un 

gran potencial als centres educatius per al treball acadèmic amb l'alumnat.  

Classroom és una estructura de Google Apps for Education, que 
proporciona eines de productivitat gratuïtes com Gmail (correu 

electrònic), Drive (emmagatzematge al núvol) i Documents (creació 

de documents en línia).  
 

A partir del curs 2015-2016, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è podran 
accedir a Classroom, que serà gestionat pels mestres de cada nivell. 

 

Atès que per a la utilització d'aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent 
cessió de dades de caràcter personal, regulat a l’article 13 del Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, per tal que l'alumnat menor de 14 anys sigui donat 
d'alta per a l'ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d'aquests 

serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals. 

 
Cordialment,  

L’Equip Directiu. 
Terrassa, setembre de 2016. 

_____________________________________________________________ 

 
AUTORITZO 

 

NO AUTORITZO 
 

 
Jo, en/na  _______________________________________________ amb DNI o 

passaport número ______________________________________ que l’Escola 

Pública LA RODA gestioni la creació de l’usuari i contrasenya del meu fill/de la meva 
filla _______________________________________  per a l’accés als recursos i 

serveis d’Internet associats a Classroom i Google Apps for Education amb finalitats 
pedagògiques. 

X
(signatura)

Terrassa, ______ de _____________ de ______. 
 
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre 
educatiu. L’Escola Pública LA RODA no es fa responsable de l’ús indegut dels recursos 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. 

 


