Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Lliçà
Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: correu corporatiu i ús de serveis i
recursos digitals a Internet amb finalitats pedagògiques. Curs 2020 - 2021.
Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a
Nom i cognoms de l’alumne/a

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo



Sí

 No

1. Que l’Institut de Lliçà gestioni la creació i manteniment d’una adreça de correu per a l’alumne/a del
domini @insllica.cat, per al treball acadèmic i amb finalitats pedagògiques, associada a un compte de
G Suite per a centres educatius, que inclou serveis de Google Apps (Drive, Docs...) i per a què
Google reculli, utilitzi i divulgui informació seva només amb les finalitats i condicions descrites en el
full adjunt “NOTIFICACIÓ de G Suite per a centres educatius”.
2. Que l’Institut de Lliçà gestioni la creació d’un usuari de Moodle per a l’alumne/a, associat al compte
esmentat.
3. Que l’adreça de correu electrònic de l’alumne/a pugui ser compartida amb la resta d’alumnes del seu
grup-classe o de qualsevol agrupament de matèries que l’alumne/a estigui cursant, sempre amb
finalitats acadèmiques, per part del professor/a tutor/a o del professor/a de les matèries cursades:
4. Que l’adreça de correu de l’alumne/a pugui ser compartida amb les editorials amb les que treballa el
centre amb l’única finalitat d’activar els llibres digitals o serveis que aquestes ens proporcionen.
5. Que en cas d’una situació excepcional, com el confinament, en la que el professorat del centre hagi
d’organitzar classes o activitats a distància, es pugui acreditar la identitat de l’alumne/a a través dels
mitjans utilitzats per a la comunicació.
La gestió d’aquests usuaris 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
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Autorització creació i gestió correu corporatiu de centre i usuari de Moodle, i identitat digital.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per 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.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció
de dades a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-departament.html

□ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.
Direcció de l’Institut de Lliçà

