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ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
DRETS ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DELS PARES VERS L’ÚS DELS
APARELLS INFORMÀTICS, DE LES XARXES I DELS APARELLS PERSONALS A
L’INTERIOR DEL CENTRE
En/na ______________________________________________________________, amb DNI/NIE

_____________________ com a pare/mare/tutor de _____________________________________
(nom i cognoms de l’alumne) de manera voluntària i espontània,

DECLARO
I.- Conèixer les normes de conducta obligatòries del Reglament Intern de l’escola EL CIM, i, en especial, les que
regulen l’ús dels aparells informàtics, digitals, documentals i de les xarxes.
II.- Que se m’ha notificat que als alumnes els està prohibit fer servir aparells que puguin gravar, sense el permís
exprés de la Direcció de l’escola.
III.- Que se m’ha notificat que el col·legi permet que els alumnes puguin dur aparells sempre que estiguin tancats
i que no està permès fer servir les aplicacions de reproducció o gravació sense un permís exprés.
IV.- Que l’ús dels codis o claus d’accés a les xarxes privades de l’escola, als serveis digitals, i a les plataformes,
està sotmès a les condicions que consten en el Reglament Intern, el contingut del qual, dono per reproduït en la
part necessària que, se m’informa, està a la meva disposició.
V.- Que en la representació que ostento, conec i reconec la responsabilitat i conseqüències que puguin derivar
de l’ús antireglamentària que el meu fill/a (tutel·lat) faci dels aparells, de les xarxes i dels serveis digitals de
l’escola, durant el temps que romangui matriculat.
VI.- Que autoritzo a l’Escola EL CIM per a què pugui revisar qualsevol suport que porti el meu/va fill/a o tutelat
que es pugui fer servir per gravar quan es detecti que l’aparell està encès sense l’autorització del professorat.
Faig extensiva aquesta autorització a les revisions ordinàries d’aquests suports amb la finalitat de verificar que
no porten instal·lat cap programari que pugui atemptar contra la seguretat de l’escola, o dels drets a l’honor i la
intimitat i a la pròpia imatge de la comunitat educativa.

Per a què consti a tots els efectes legals, el signo.

(pare, mare o tutor)
Vilanova i la Geltrú, a _____de juliol de 2020

Us recordem que totes les dades que ens faciliteu en aquest document s’incorporaran a la Base de Dades del Centre, amb la finalitat de
poder atendre-us correctament. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint-vos a la secretaria
de l’escola.

