
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 

Autorització valida pera tota l'etapa de Batxillerat. 

Autorització relativa als alumnes de lr i 2n de Batx 
i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula 

ús de serveis 

Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 

Adrec;a 

Municipi Codi postal 

Dades de l'alumne/a 
Nom i cognoms 

Data de naixement Curs 

Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms DNI/NIE!Passaport 

Autoritzo 

O s; No 

Que el centre gestioni la creació de l'usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d' lnternet: 

1. Moodle de centre 2. Moodle de tecnologia 
3. Twitter de la biblioteca 4. Compte google apps for education de centre 

peral treball academic , amb finalitats pedagógiques. 

La ges~ó d 'aquests identificadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci en l'ámbrt escolar correspon al centre educatiu. El 
centre no es fa responsable de l'ús indegut del recurs i deis seus continguts per part deis usuaris. L'usuari será l'únic 
responsable de les infraccions en qué pugui incórrer o deis pe~ud icis que pugui causar per un ús inadequat deis seus serJeis o 
deis seus continguts. 

Lloc i data 

Signatura del pare, mareo representa ni legal de l'a lumne o alumna 

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgilnica 15/1999, de 13 de desembre de pro1ecció de dades de carilcler personal, les vostres dad es seran incol"j)(lrades al fixer 
"Aiumnat ce centres educatius dependents del Departament d'Ensenyarnent•. amb la finalitat de gestionar l'acció educativa, fer l'orientació académica 1 professional, 
l'acció tuto.-ial i de comurliC:ació amb les families, l'avaluació objectiva del rerldirnent escolar, adopta r el compromís deis alurmes i llurs lamílies en el preces educatiu i 
l'accés als serveis digitals i telemiltics facilrlats pel Departament. L'órgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exerdr els drels d'accés , 
recuticació, cancel· laciO i oposició miljam;ant un escrtt adrecat a la direcció del centre educatiu. 

Direcció del centre educatiu 
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Texto escrito a máquina
INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ           O8021788
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
C/ Carrerada, s/n

super
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Montcada i Reixac                            08110
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