Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat:
ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Dades del centre
Nom del centre

Codi del centre

Institut Cal Gravat

08065330

Adreça

Puig i Cadafalch, 54-56
Municipi

Codi postal

Manresa

08243

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

Declaro
Que estic assabentat/ada que el centre gestionarà la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis
d’Internet:

@icalgravat.net i i altres aplicacions i pàgines web considerades educatives pel professorat
corresponent de cada matèria.
per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
La gestió d’aquests identificadors 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

Y332-145/03-11

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
“Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, fer l’orientació acadèmica i professional,
l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs 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.

Direcció del centre educatiu

1/1

