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Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i 
recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Curs 2022-2023. 

 
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/ada que el meu fill/a utilitzarà, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de 
dispositius mòbils que requereixen usuari i contrasenya que s’especifiquen a continuació: 

- Plataforma escolar iEduca. 
- Plataforma d’aprenentatge Moodle. 
- Correu electrònic corporatiu. 
- Google Workspace for Education. 

La creació 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, però, de l’ús indegut del recurs i dels 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 serveis o dels continguts. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula.  
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://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html  

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 
 

Lloc i data: 
 
_____________, a ____de ____________de 2022 

 

 
Signatura del/de la pare/mare/representant legal 

 

 
 
 
 
 

 

Direcció de l’Institut Escola Industrial 
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Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de 
caràcter personal i de material que elaboren. Curs 2022-2023. 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa 
difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.  

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les 
activitats esmentades.  

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, per la qual cosa la 
direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on 
surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables. 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms de l’alumne/a                                                                                                 DNI/NIE/Passaport 

 

Autoritzo 

1. Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:  

 En webs/blogs del centre. 

 Plataformes d’internet i xarxes socials gestionades pel centre. 

 Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu. 

2. Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del mateix 
centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 

3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i les del centre. 

Autoritzo    No autoritzo   

 

Període de validesa: Aquesta autorització serà vàlida mentre l’alumne/a estigui matriculat en aquest centre. En cas 

que es vulgui anul·lar la seva validesa, caldrà notificar-ho a secretaria. 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.  
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://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html 
 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

 

Signatura de l’alumne/a 

 

 

 

 

 

Direcció de l’Institut Escola Industrial 
  

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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Autorització per realitzar activitats fora del recinte escolar. Curs 2022-2023. 

 
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 / alumnat major d’edat  
Nom i Cognoms 

 
DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo 

 

 

  Sí   No 

  
 

Autoritzo l'esmentat/da alumne/a a participar a les activitats aprovades pel Consell Escolar del centre que es  fan fora 
del recinte escolar, inclòs el desplaçament en transport públic o privat (autoritzat) segons les necessitats i condicionants 
de l’activitat. 

Així mateix, faig extensiva aquesta  autorització al professorat i a la direcció del centre perquè prengui  les decisions 
medicoquirúrgiques que fossin necessàries en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 

Període de validesa: Aquesta autorització serà vàlida mentre l’alumne/a estigui matriculat en aquest centre. En cas que 

es vulgui anul·lar la seva validesa, caldrà notificar-ho a secretaria. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Gestió de l’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 
 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data: 
 
______________, a ____de ______________de 2022 
 
Signatura del/de la pare/mare/representant legal 
 
 
 
 
 

Direcció de l’Institut Escola Industrial 
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Autorització per sortir de l’institut en cas d’absència del professorat. Curs 2022-2023. 

 
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 / alumnat major d’edat  
Nom i Cognoms 

 
DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo 

 

 

  Sí   No 
 

 

 

En tant que titular de la patria potestat legal de l'esmentat/da alumne/a, l’autoritzo a sortir de l’institut quan l’absència 
del professorat no pugui ser coberta, prèvia autorització del/ de la cap d’estudis o del/de la coordinador/a. 

Període de validesa: Aquesta autorització serà vàlida mentre l’alumne/a estigui matriculat en aquest centre. En cas 

que es vulgui anul·lar la seva validesa, caldrà notificar-ho a secretaria. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Gestió de l’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 
 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals 

Lloc i data: 
 
_____________, a ____de ____________de 2022 

 

 
Signatura del/de la pare/mare/representant legal 

 

 
 
 
 
 

 

Direcció de l’institut Escola Industrial 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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