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Informació bàsica sobre protecció de dades: 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. 
Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió 
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el 
consentiment. 
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: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 
 

 
 

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals 
per treballar a l’aula 
 
Dades del centre 

 

INSTITUT ESCOLA INDUSTRIAL Codi: 08024741 
c/. Calderón, 56 08201 - Sabadell 

  
Dades de l’alumne  
Nom i Cognoms 
 
Data de naixement 
 

Curs 

  
Dades del pare/mare/representant legal  
Nom i Cognoms 
 

DNI/NIE/Passaport 

 
Declaro que estic assabentat: 

 

  
Que el centre gestionarà la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d’Internet: 

- La plataforma escolar 
- L’entorn Moodle 
- E-mail corporatiu (gmail) 

per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques, i per a la comunicació amb les famílies. 
 
  
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. En 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 prejudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 
  
Lloc i data: 
 
__________, a ___de_____________de 2020 

 

 
 
Signatura del pare/mare/representant legal 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Direcció de l’institut Escola Industrial 
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