
Autorització relativa a ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 

Dades de l’alumna/e i de la mare, pare o tutor/a legal   

Nom i cognoms de l’alumna/e:                  Data de naixement  

____________________________________________________  _______________ 

Nom i cognoms de la mare, pare o tutor/a legal    DNI/NIE/Passaport 

____________________________________________________  _________________ 

Autoritzo □SÍ □No      

Que el meu fill o filla utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis i/o aplicacions de dispositius 
mòbils que requereixen usuari i contrasenya, els quals s’especifiquen a continuació: 

a. Correu electrònic i compte de Google Apps del domini @escolacossetania.cat 
gestionat pel centre. 

b. Blogger (blocs de les classes amb permís d’autor per a fer-ne articles). 
c. Canva per edició de cartells i altre material digital de disseny. 
d. Altres serveis o aplicacions que puguin ajudar a millorar l’activitat educativa (si 

fos el cas, se us informaria degudament). 
 
La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El 
centre no es fa responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels 
usuaris: l’usuàri serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels 
perjudicis que pugui causar per un ús indegut dels serveis o continguts.  
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i 
difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de la persona que ostenta la tutoria legal del/la menor d’edat. 
Destinataris: les dades no es comunicaran a terceres persones, excepte en casos previstos per 
la llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació. Pot exercir aquest dret dirigint-se a Direcció. 

□He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les 

meves dades personals 

Lloc i data: 

Signatura de la mare, pare o tutor/a legal de l’alumne/a 


