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FULL D’AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
________________________________________________, amb DNI núm. _________________________, 
 
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a _________________________________________________________ 
 
 

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 
•Tractament: Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament  
•Legitimació: Missió d’interès públic  
•Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.  

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció de l’Institut Investigador Blanxart, C/  Granada 3 (08226) Terrassa   
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.  
Legitimació: Missió d’interès públic.  
Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i 
adolescents, serveis socials i protecció de la salut; ajuntaments, perquè exerceixin les competències en matèria de vigilància 
del compliment de l’escolarització obligatòria, i consells comarcals, perquè gestionin els serveis de transport escolar i ajuts 
de menjador. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit 
prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n 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  
 
 
IMATGE 
 

 
L’Institut Investigador Blanxart disposa a Internet d’un espai web, www.blanxart.net, on informa i fa difusió de 
les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
 
En aquesta pàgina web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes 
realitzant les esmentades activitats. 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
5/1982, 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 pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on 
apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables. 
 
Autoritzo que la imatge del/de la nostre/a fill/a, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a: 

- la pàgina web del centre, 
- filmacions destinades a difusió pública no comercial, 
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 
- Presentacions digitals 

 
_________________________,  ______ de ________________ de 2018 
 
(signatura) 
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CORREU ELECTRÒNIC 
 

 
Dono la conformitat a rebre informacions i comunicacions de l’institut a través de la següent adreça electrònica 
(en cap cas ha de ser l’adreça de l’alumne/a). 
_______________________________________________________________________________ 
 
Aquesta adreça pot ser utilitzada pels representants institucionals del centre (tutors, directius o personal 
d’administració i serveis) per tal d’informar i comunicar diferents aspectes de la vida acadèmica, dels materials 
didàctics (com ara llibres de text) o les activitats extraescolars (sortides trimestrals, crèdits de síntesi, etc.) 
 
_________________________,  ______ de ________________ de 2018 
 
(signatura) 

 

 
SORTIDES 
 

 
Autoritzo al/a la meu/va fill/a a participar a les sortides curriculars aprovades pel Consell Escolar de l’Institut 
Investigador Blanxart al llarg del curs 2018-2019 i, per tant, accepto els requisits que s'hi estableixen per 
realitzar-les. Així mateix, autoritzo que, en cas d'accident, el personal sanitari responsable prengui les decisions 
mèdico-quirúrgiques necessàries en aquell moment. 
 
La informació detallada de les sortides es farà arribar a les famílies quan el Consell Escolar les haurà aprovat. 
 

 
Terrassa,  ______ de ________________ de 2018 
 
(signatura) 
 
 
 
ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA 
 

 
Per alumnes de menys de 14 anys: 
Que l’Institut Investigador Blanxart gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i 
serveis d’internet: Aula virtual de centre i Google drive, per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 
 
Per alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: 
Que estic assabentat/ada que el centre gestionarà la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents 
recursos i serveis d’Internet: Aula virtual de centre i Google drive, per al treball acadèmic, amb finalitats 
pedagògiques. 
 
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. 
 
Terrassa,  ______ de ________________ de 2018 
 
(signatura) 

 

 

 


