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INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades de l’Escola Municipal de Música Conservatori de Grau Mitjà Mestre Joan Just i Bertran, (OAMEAI - Ajuntament d’Igualada): 

 
Responsable del tractament: Ajuntament d’Igualada  
Finalitat del tractament: Gestionar l’activitat acadèmica de l’alumnat i allò que se’n derivi. 
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679). 
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers públics o privats excepte en cas d’obligació legal o sigui estrictament necessari per a la funció acadèmica del centres educatius i allò 
que se’n derivi. 
Drets dels titulars: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: atencio.ciutadana@aj-igualada.net 
o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.  
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W  
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CURS 2021-2022 
SORTIDES ESCOLARS 

 
Nom i cognoms_________________________________________________________ amb DNI o passaport __________________, 

autoritzo el meu fill/a___________________________________ a assistir a les activitats i sortides que organitzi el centre              

    sí     no  

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques i/o quirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la  
pertinent direcció facultativa   
 

                  sí     no  
 

Signatura pares o tutors, 

 

ÚS D’IMATGE I ENREGISTRAMENTS SONORS 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, 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 vostre consent iment, en el 
cas de ser majors d’edat, o el dels pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat, per poder publicar fotografies o vídeos on 
aparegui la vostra imatge o la dels vostres fills/filles i que aquesta sigui clarament identificable. 
 
ALUMNES MAJORS D’EDAT 
 
Nom i cognoms_____________________________________________________ amb DNI o passaport __________________, 

autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies o vídeos i enregistraments sonors corresponents a activitats escolars, 

lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel Centre i a ser publicades en format imprès o a la pàgina web   

 

                  sí     no  
 

Signatura, 

 
 
 
ALUMNES MENORS D’EDAT            
 
Nom i cognoms___________________________________________________ amb DNI o passaport __________________, 

autoritzo que la imatge del meu fill/a____________________________________________ pugui aparèixer en fotografies o vídeos i 

enregistraments sonors corresponents a activitats escolars, lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel Centre, i a ser 

publicades en format imprès o a la pàgina web                 

                  sí     no  
 
Signatura pares o tutors,  
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ÚS DE G. SUITE 
 

G. Suite per a Centres Educatius és un conjunt d'eines de productivitat de Google destinades a l'ensenyament, entre les que 
s'inclouen Google Sites, Meet, Gmail, Classroom, etc. Al nostre centre està previst que, al llarg del curs determinades assignatures 
de Grau Professional es duguin a terme amb el suport d’aquesta plataforma. La plataforma també es farà servir en cas de 
confinament, tant en el Grau professional com a l’Escola. També es pot donar el cas que a banda d’aquests dos supòsits, el  
professorat, per la comoditat que la plataforma ofereix, opti per introduir l’ús de G. Suite com a eina de classe. En to cas l’ús previst 
per part de l’alumnat és que utilitzi el seu compte de G. Suite per completar tasques, compartir materials i comunicar-se amb els seus 
professors. 

Donat que utilitzem G Suite per a Centres Educatius, la direcció d’aquest Centre demana el vostre consentiment, en el cas de ser 
majors d’edat, o el dels pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat, per proporcionar-vos a vosaltres, o als vostres fills/filles  un 
compte d'aquest servei i gestionar-lo en el seu nom.  
 
L’ús d’aquest compte està limitat a l’àmbit educatiu i va lligat a la permanència al centre. 
 
QÜESTIONS DE PRIVACITAT 
Segons informa Google: G Suite per centres educatius no recull dades dels alumnes amb fins publicitaris. 
Els anuncis estan desactivats en tots els serveis de G Suite per centres educatius. La cerca a Google no mostrarà anuncis als 
usuaris que hagin iniciat sessió amb el seu compte de G Suite. 

Trobareu tota la informació completa sobre temes de seguretat a: 
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=es&ref_topic=9001238 
 
 
ALUMNES MAJORS D’EDAT 
 
Nom i cognoms_____________________________________________________ amb DNI o passaport __________________, 
autoritzo que el Centre em proporcioni un compte de G Suite i que el gestioni en nom meu.  
 

 

                  sí     no  
 

Signatura, 

 
 
 
ALUMNES MENORS D’EDAT            
 
Nom i cognoms___________________________________________________ amb DNI o passaport __________________, 
autoritzo que el Centre proporcioni un compte de G Suite al nostre fill/a ____________________________________________i que 
el gestioni en nom seu.  
                

                  sí     no  
 
Signatura pares o tutors,  
 
 

 
 

Igualada,_________ de _____________________ de 20___ 

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=es&ref_topic=9001238

