Generalitat de Catalunya
Institut Roquetes
Autorització relativa a l’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula,
al dret d’imatge i de trasllat a centre sanitari.
Dades del centre
Institut Roquetes

43008420

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c/ Anselm Clavé 8

Roquetes (43520)

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data de naixement

Dades del pare, mare o representant legal
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

Autoritzo

● Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats a recursos i serveis
d’Internet per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. Els recursos són: Correu electronic
(@institutroquetes.cat), moodle, pagina web (NODES), llibres digitals, suite google, classroom.
● Que el centre publiqui imatges i filmacions del meu fill/a, al web, Facebook, Picassa, Twitter,
Instagram i Youtube, corresponents a activitats lectives, complementaries i extraescolars
organitzades pel centre i destinades a difusió pública no comercial, revistes o publicacions d’àmbit
educatiu i orles escolars.
La gestió d’aquests identificadors i imatges i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit
escolar correspon al centre educatiu. El centre no es farà responsable de l’ús indegut del
recurs i dels seus continguts o d’imatges per part dels usuaris. L’usuari serà el responsable
de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús
inadequat de les imatges, dels recursos o dels seus continguts.
 Que en cas d’accident o malaltia del meu/a fill/a, si la família no pot ser localitzada, actuen
segons el seu millor criteri i el puguen traslladar a un centre sanitari.
Lloc i data
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

