
PERMÍS PER UTILITZAR EINES D'INTERNET AMB L'ALUMNAT  

 

Les Noves Tecnologies cada volta més ens condicionen la nostra          

vida i sense voler cal que s'adaptem als nous temps que ens toquen             

viure. Avui en dia l'ús d'Internet és essencial dins de la nova            

educació i dins d'aquesta societat de la informació i la comunicació.           

Ara ja no cal saber-se de memòria llargues llistes de coses, molt            

més important saber fer una recerca de la informació que es           

necessita i dominar la competència de saber filtrar críticament la          

informació per assegurar-se que siga la resposta que es buscava.          

Però al mateix temps també cal ser i aprendre a ser elements actius dins d'Internet i                

algunes de les eines que treballen en el CRA Benavites Quart de les Valls estan dirigides a la                  

publicació de diferents tipus de continguts, pot ser ja les coneixeu, com la revista de               

l'escola o el bloc de poesia. Així que necessitem el vostre permís per a poder treballar                

amb aquestes eines amb els vostres fills i filles. 

En conseqüència cal omplir aquesta graella: 

 

La validesa d'aquest document serà al llarg de tota l'escolarització o fins que 

comuniqueu per escrit el contrari. 

 

Nom de l'alumne: SI NO 

Autoritze a obrir un compte de correu electrònic a nom del meu fill o filla 

per enviar i rebre correus. 

  

Autoritze la publicació de treballs i escrits del meu fill o filla a diferents 

blocs o viquis públics (com pot ser la revista escolar) 

  

Autoritze la publicació d'imatges i fotografies realitzades pel meu fill o 

filla a diferents blocs o viquis públics i al google fotos del CRA (visió 

limitada a l’enllaç) 

  

Autoritze la publicació de fotografies on aparega el meu fill o filla a 

diferents blocs o viquis públics i al google fotos del CRA (visió limitada a 

l’enllaç) 

  

Autoritze la publicació de gravacions audio-visuals realitzades pel meu fill 

o filla a diferents blocs o viquis públics i al Canal youtube del CRA (visió 

limitada a l’enllaç) 

  

Autoritze la publicació de gravacions audio-visuals on aparega el meu fill 

o filla a diferents blocs o viquis públics i al Canal youtube del CRA (visió 

limitada a l’enllaç) 

  

Signatura del pare o la mare. (si teniu poseu també el vostre correu electrònic) 

 

 

Totes les publicacions estaran fortament controlades des dels mestres 

encarregats i davant qualsevol sospita d'ús no adequat es prendrien les mesures que 

calguen. 

 

Podeu adreçar-vos als mestres encarregats de l'àrea informàtica del CRA si voleu 

aclarir qualsevol dubte. 

 

Gràcies per la vostra atenció i comprensió. 



 

Coordinador TIC del CRA Benavites Quart de les Valls 

 

Visiteu l'espai web del CRA: http://crabenavitesquartdelesvalls.edu.gva.es 

http://crabenavitesquartdelesvalls.edu.gva.es/

