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AUTORITZACIÓ COMUNICACIO AMB LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies,

El Institut El Palau, en relació a la comunicació amb les famílies, prioritza com a línia de centre facilitar la màxima
informació dels nostres alumnes als seus tutors en els terminis més breus possibles. Per aconseguir aquest objectiu
compta amb els següents canals de comunicació:

Comunicació sms (informació breu però diària)

El centre disposa d’un sistema de comunicació automàtic de les absències dels alumnes. Quan un professor/a passa
llista, les faltes s’incorporen a la base de dades general del centre i es genera un missatge de text al mòbil autoritzat
per la família.

Aquest sistema permet informar a la família de les absències dels seus fills/es el mateix dia que es produeixen. No
obstant, aquesta comunicació només és de caire informatiu, és a dir,  no requereix cap resposta per part de la
família. A més, s’ha de tenir en compte que es poden produir les següents situacions:

- La família ha comunicat prèviament la falta a través de l’agenda de l’alumne/a, una trucada telefònica,... En
aquests casos, no s’ha de tenir en compte el missatge, aquest s’haurà generat de forma automàtica a
l’estar absent l’alumne/a.

- L’alumne/a no es troba a l’aula sense haver-ho informat al professor corresponent. Potser arriba tard, es
troba malament,...

- L’alumne/a no es troba al centre.

Si dubtéssiu de la recepció d’un missatge comunicant l’absència del vostre fill/a, podeu trucar al centre i demanar
que es comprovi la presència del vostre fill/a a l’aula.

També fem el mateix sistema per comunicar les amonestacions dels nostres alumnes. Mitjançant l’enviament d’un
sms us informarem de l’hora, la matèria i el motiu de l’amonestació.

Comunicació via correu electrònic:

Setmanalment es trametrà via correu electrònic l’Informe Setmanal d’Incidències de l’alumne. En aquest informe
apareixeran absències, retards, amonestacions i observacions d’aula acumulades al llarg de la setmana. 

Mentre no disposem d’un correu electrònic on enviar-vos l’informe,  us serà facilitat  un document  en paper que
l’alumne haurà de retornar signat.

Accés directe a les dades via web

També hem posat en funcionament un nou canal de comunicació a través del qual es podrà accedir a la informació
dels vostres fills/es per Internet. D’aquesta manera, es podran consultar les dades relatives a les faltes d’assistència,
retards, amonestacions i observacions d’aula de l’alumnat només amb un dia de retard. 

Per fer possible aquest accés, a l’inici de curs us facilitarem un usuari, una contrasenya i la direcció web on estarà
disponible aquesta funcionalitat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En/Na   (pare, mare o tutor) amb DNI/NIE/Passaport

. He llegit la informació referent a les absències via sms i les incidències via correu

electrònic:

Estic interessat/a en rebre la comunicació via sms al telèfon móbil  

Estic  interessat/a  en  rebre  l’informe  setmanal  d’incidències  relatiu  al  meu  fill/a   a  través  del  correu  electrònic

Estic interessat en accedir a les dades relatives al meu fill/a a través de la web de l’institut.

Sant Andreu de la Barca,   d’/de   de 20 

Signatura, 
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Protecció de dades

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 i tractades en el fitxer “Escolarització d'alumnat” amb la finalitat de tramitar i
resoldre  els  processos  d'admissió  de  l'alumnat  en  els  centres  sufragats  amb  fons  públics  i  el  seguiment  de
l'escolarització en aquests centres. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i
Comunitat  Educativa.  Podeu exercir  els  drets  d'accés,  rectificació  i  cancel·lació  de les  dades,  i  oposició  al  seu
tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 206-226, 08021 Barcelona).
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