Autorització relativa a l’alumnat menor de 14 anys:
• ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
• publicació de material elaborat per l’alumnat
Dades del centre

Col·legi Verge de la Salut
c. Constitució, 3
08980 – Sant Feliu de Llobregat

08026245

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
__Sí

___ No

__Sí

__ No

__Sí

__ No

1.-Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre ( blogs, espais web del
centre, revistes ...) i/o d’altres entitats amb el permís previ de l’escola, amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
2.- Que en les pàgines web, blogs, revistes... del centre i/o d’altres entitats amb el permís previ de l’escola, amb finalitat de
desenvolupar l’activitat educativa, hi consti el nom de l’alumne/a i del centre.
3.-Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d’Internet per al treball
acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
Programes i portals educatius que els ajudin a complementar l’educació competencial i curricular del nostres fills o filles.
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.

Sant Feliu de Llobregat, _____ de ____________________ de 2021
Signatura (pare o/i mare / representant legal)



Aquest document tindrà validesa fins que l’alumne o alumna finalitzi l’ESO o que els pares expressament i per escrit
així ho facin constar.

Col·legi Verge de la Salut – c.Constitució, 3 – Sant Feliu de Llobregat – Telèf 936661869
gestio@vergesalut.cat - www.vergesalut.com

