
 

 
 

 

  

AUTORITZACIÓ PER A ALUMNES MENORS DE 14 ANYS:  

ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET 
 

Dades del centre 

Nom del centre  Codi del centre  

Municipi  Codi postal  

Dades de l’alumne/a 

Nom i llinatges  

Data de naixement  DNI  Curs  

Dades del pare, mare o representant legal 

Nom i llinatges  DNI  

 

Autoritz [   ] Sí [   ] No 

1. A que el centre gestioni la creació de l'usuari i contrasenya per a un compte de correu electrònic del domini 
@ceippuigdesaginesta Aquest compte du associats els següents recursos i serveis d'Internet per al treball 
educatiu, amb finalitats pedagògiques: 

● Entorn bàsic: G Suite for education (correu electrònic, classroom, calendar, drive, keep, jamboard, 
google sites, google meet, hangouts chat...). 

● Altres aplicacions que requereixen identificació: (Blogger, Youtube...). 
● Altres aplicacions: durant l'estada al centre de l'alumne, el professorat pot requerir incorporar altres 

eines: l'alta en aquestes eines o aplicacions sempre estarà supeditada a la necessitat de l'ús 
educatiu. 

2. A que el centre educatiu realitzi, en el cas que sigui necessari, les gestions per recuperar la contrasenya del 
compte. 

3. el centre educatiu utilitzi eines informàtiques per aclarir l'ús i les responsabilitats derivades en cas d'indicis de 
mala utilització dels recursos anteriors. Aquestes eines inclouen la possibilitat de consultar el registre de les 
accions que l'alumne ha realitzat, consultar el seu historial de navegació, la relació de correus que ha enviat o 
rebut (destinataris, remitents, assumpte, IP d'enviament o recepció...) i a entrar als documents que l'alumne 
ha generat, encara que no els hagi compartit amb ningú. 

4. A que el centre gestioni la baixa d'aquests serveis, ja sigui perquè ja no siguin necessaris o perquè s'hagi fet 
un ús inadequat d'ells. 
El compte creat i l'ús dels serveis indicats tenen una finalitat educativa, de manera que la Conselleria 
d'Educació, Universitat i Recerca a través de l’equip IBSTEAM, així com el centre educatiu no es fan 
responsables del seu ús indegut 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. 

 

_________, a ___ de ________________ de 20__ 

Firma del pare/mare o representant legal de l’alumne/a 


