Institut Candelera

Les persones sotasignades, Benjamí Torné Tarragó, director de l’ Institut Candelera, l’alumne/a.
.

i.

(pare mare,

tutor, tutora) de l’alumne/a esmentat/da, reunits al lloc i la data que figuren al final del document,
conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem
aquesta carta de compromís d’us de la connexió a internet i de la competència digital dels alumnes
per tota l’etapa de BATX, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre:
1. Facilitar l’accés a internet dels membres de la comunitat educativa, mitjançant la infraestructura
pròpia del centre i altres a les quals aquesta estigui connectada, per tal de promoure l’assoliment de
la competència digital per part de tots els alumnes del centre. Aquest accés és exclusiu per als
membres de la comunitat educativa
2. Vetllar per tal que aquest accés sigui amb finalitats educatives. Tot altre tipus d’ús no és permès.
3. Adoptar les mesures adients per controlar l’ús adequat de la xarxa educativa i vetllar perquè es
respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels continguts digitals.
4. Vetllar per l'aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat per a les dades i les infraestructures
digitals del centre educatiu.
5. Fixar l’horari en el qual estarà disponible la connexió a internet i deixar de prestar el servei quan hi
hagi circumstàncies que així ho aconsellin.

Per part de la família:
1. Vetllar perquè el seu fill o filla respecti la normativa d’ús d’accés a internet mitjançant la
infraestructura pròpia de l’institut i altres a les quals aquesta estigui connectada.
2. Vetllar perquè el seu fill o filla utilitzi la xarxa de l’institut amb finalitats educatives.
3. Instar el fill o filla a respectar les normes d’autoria i les llicències d’ús dels continguts digitals
4. Revisar conjuntament, a proposta del centre i en el termini de 7 dies, el compliment dels
compromisos de la carta quan hi hagi indicis d’ús inadequat de la xarxa.
5. El fet de no respectar els compromisos anteriors implica la baixa del servei, d’acord amb les
especificacions d’aquest compromís i les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).

Institut Candelera

6. La família podrà acceptar noves propostes que realitzi el centre sobre l’ús de la xarxa, que podran
comportar la signatura de nous compromisos.
Per part de l’alumne:
1. Respectar la normativa d’ús a internet mitjançant la infraestructura pròpia del centre i altres a les
quals aquesta estigui connectada.
2. Utilitzar la xarxa de l’institut amb propòsits educatius.
3. Respectar les normes d’autoria i les llicències d’ús dels continguts digitals
4. Revisar, a proposta del centre, en el termini de 7 dies i conjuntament amb el/la pare/mare o
tutor/a, si s’escau, el compliment dels compromisos de la carta quan hi hagi indicis d’ús inadequat de
la xarxa.
5. El fet de no respectar els compromisos anteriors implica la baixa del servei, d’acord amb les
especificacions d’aquest compromís i les Normes d’organització i funcionament (NOCF) del centre.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís.

El centre

L’alumne/a

L’Ametlla de Mar,

La família (pare, mare o tutor/a)

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (majors de 14 anys). Curs 20___-20___
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre
demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne o alumna i hi sigui clarament identificable.

Dades de l’alumne o alumna
Nom i cognoms de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
- Pàgines web del centre:

Sí

No

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:

Sí

No

2. Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i revistes
editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
Sí

No

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i el nom del centre:
Sí

No

Lloc i data

l'Ametlla de Mar, _______ de/d'___________________________ de 20___

Y332-041/03-13

Signatura 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 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 corresponent.

Direcció del centre / Coordinació de l’AFA
1/1
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1. Dades personals de l’alumne/a
DNI/NIF/Passaport

Cognoms i nom

TIS ( Targeta d’identificació sanitària)

Data de naixement

Adreça (nom, número, pis, porta etc.)

Municipi

Urbanització

2. Pares/tutors
NIF

Cognoms i noms

Parentiu ( pare, mare altres)

Telèfon fix i/o mòbil

NIF

Correu electrònic

Cognoms i noms

Parentiu ( pare, mare altres)

Telèfon fix i/o mòbil

Correu electrònic

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dades acadèmiques
ES MATRICULA DE:
1r BTX
Repetidor: Si

1r BTX – batxibac

Soltes*

No

*Matèries soltes _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

MODALITAT A ESCOLLIR:

3000 Humanitats i Ciències Socials
2000 Científic-Tecnològic

SIGNATURA DE L’ALUMNE

Av. U d’octubre, 2
43860 l’Ametlla de Mar
Tel. 977 45 64 42
Fax 977 49 34 80
e3006976@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/iescandelera/

VIA A ESCOLLIR
Humanitats
Llatí
Literatura castellana
Història del món
Psicologia / Història i literatura francesa (batxibac)
C. Socials
Matemàtiques aplic. Ciències Socials I
Economia de l’empresa I
Història del món
Psicologia / Història i literatura francesa (batxibac)
Científic
Matemàtiques I
Física I
Química I
Biologia I / Història i literatura francesa (batxibac)

Tecnològic
Matemàtiques I
Física I
Tecnologia Industrial I
Química I / Història i literatura francesa (batxibac)

