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(a omplir per la secretaria del centre) 
 
 
 
 

Autorització de Permís Educat 2.0 (només menors) 
 

Declaro que sóc el pare, la mare o el tutor/a legal del menor a qui fa referència aquest document, que en tinc la 
pàtria potestat i la representació legal, que estic plenament facultat per donar el meu consentiment i que el dono per 
tal que l’ús i la ubicació de l’ordinador que l’alumne porti al centre per estudiar sigui supervisat i gestionat a fi 
d’atendre els objectius del projecte d’innovació en què té previst participar el menor. 

Aquesta autorització serà efectiva mentre no sigui revocada de forma expressa. 
Marqueu el que 
correspongui DNI: Signatura del pare, mare o 

tutor/a legal de l’alumne/a 
 
     Autoritzo 
 
     No autoritzo 
 

 
 
Salou, ___ de ___________ de 20__ 

 

Les vostres dades es podran incorporar al fitxer Projecte Educat 2.0, amb la finalitat de facilitar i controlar la provisió i accés als serveis telemàtics facilitats pel 
Departament i orientats a potenciar l’excel·lència dels aprenentatges, en els termes de creació del fitxer que determini l’ordre del Departament d’Ensenyament. 
L’òrgan responsable del fitxer és el Departament d’Ensenyament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la 
Subdirecció General de Gestió dels Serveis a la Comunitat. Via Augusta, 202-226. 08021. Barcelona. 

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

 
Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d’Internet per al 
treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques: 
 
LLIBRES DIGITALS, PORTAFOLIS, ENTORN GOOGLE APPS, INTRANET, CURSOS MOODLE, BLOCS, XARXES 
SOCIALS, APLICACIONS MÒBILS I QUALSEVOL PLATAFORMA EDUCATIVA D’INTERNET EN QUE PARTICIPI 
L’ALUMNE/A. Aquesta autorització serà vigent mentre no sigui revocada expressament. 
 
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. 

Aquesta autorització serà efectiva mentre no sigui revocada de forma expressa. 
 

Marqueu el que 
correspongui DNI: 

Signatura de l’alumne/a major 
d’edat o pare, mare o tutor/a 
legal de l’alumne/a 

 
     Autoritzo 
 
     No autoritzo 
 

 
 
Salou, ___ de ___________ de 20__ 

 

 
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 educatius 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. 
 

Curs 

 
Cognoms i nom de l’alumne/a:  

Grup 
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Autorització de sortida de l’alumne/a per Salou amb finalitats educatives 
(menors) 
 

El professorat del centre sovint acompanya l’alumnat a algun indret de Salou per dur a terme alguna activitat 
educativa, esportiva, cultural, social o fins i tot lúdica: biblioteca, platja, la Torre Vella, l’Ajuntament, la llar d’avis, etc. 

Tot i que el Consell escolar autoritza que aquests espais siguin considerats com a extensions de l’espai educatiu del 
centre i que, per tant, no sigui necessària l’autorització familiar prèvia per a poder-les dur a terme, la direcció 
d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder sortir a aquests espais educatius 
sense haver de demanar autorització prèvia, com dèiem anteriorment.  

Que sense autorització prèvia, el meu fill / filla pugui realitzar sortides del tipus esmentat anteriorment per Salou 
sempre amb l’acompanyament del professorat que correspongui. 

Aquesta autorització serà efectiva mentre no sigui revocada de forma expressa. 
 

Marqueu el que 
correspongui DNI: Signatura del pare, mare o 

tutor/a legal de l’alumne/a 
 
     Autoritzo 
 
     No autoritzo
 

 
 
Salou, ___ de ___________ de 20__ 

 

 
Autorització d’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i material 
elaborat per l’alumnat 
 

El centre disposa a internet de diferents espais, plataformes digitals i xarxes socials accessibles des del portal 
http://www.iesjaume1.cat on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars. 

En aquests espais, plataformes digitals i xarxes socials es poden publicar imatges fixes o en moviment 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 el consentiment als alumnes majors d’edat i als pares, mares o tutors legals dels 
menors per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumnat i hi siguin clarament identificables. 

1. Que la meva imatge si sóc alumne/a major d’edat o la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en 
filmacions destinades a difusió pública no comercial, pàgines web del centre, plataformes digitals i xarxes socials 
administrades pel centre, fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu i presentacions digitals. 
2. Que el material elaborat per mi, si sóc major d’edat, o pel meu fill/a menor pugui ser publicat en blogs i altres 
espais de comunicació pública amb finalitat educativa. 
3. Que hi consti el nom i cognoms de l’alumne/a i el centre. 
 
Aquesta autorització serà efectiva mentre no sigui revocada de forma expressa. 
 
Marqueu el que 
correspongui DNI: 

Signatura de l’alumne/a major 
d’edat o pare, mare o tutor/a legal 
de l’alumne/a 

 
     Autoritzo 
 
     No autoritzo
 

 
 
Salou, ___ de ________________ de 20__ 

 

 

 


