
 

COL.LEGI SAGRAT COR DE JESÚS 
 
 

ALTA SERVEI  COMUNICACIÓ AMB FAMILIAS 
(INFATIL, PRIMARIA I ESO) 

DADES PARES  

Cognoms PARE: ………………………………………………………………………………………….. Nom………………………………….. 

 
e-mail PARE: …………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 
Cognoms MARE: ………………………………………………………………………………………… Nom Loli………………………………….. 

 
e-mail MARE: ……………………………………………………………………………………………..............................…………………… 

 
DADES ALUMNES (indicar tots els germans EN INFANTIL, PRIMARIA I ESO) 

 
Cognoms   ……………………………………………………………………………………………………….  Nom …………………………………. 

 
Curs…………… Etapa …………. 
 
Cognoms ………………………………………………………………………………………………….  Nom………………………………. 

 
Curs………… Etapa …Infantil…………. 
 
Cognoms   ……………………………………………………………………………………………………….  Nom …………………………………. 

 
Curs………………… Etapa ……………. 
 
Cognoms   ……………………………………………………………………………………………………….  Nom …………………………………. 

 
Curs………………… Etapa ……………. 
 
 
 

SOLICITEM l’ALTA en el servei de COMUNICACIÓ a partir del present curs escolar 20___/ 20 , manifestant que coneixem i 
acceptem les normes de funcionament del mateix, i que es troben a l’anvers del present document. 

 

 

A Mataró, a …………. de ………Mayo…………………………… de 20….. 
 
Signatura: Madre / Tutor legal                                                                                                 Signatura: Pare / Tutor legal 
      
 
Nom:………………………………………………….                                                                                     Nom: ………………………………………… 

D.N.I.:……………………………………….                                                                                                D.N.I.:……………………………………………….. 
 
                                                                                          



• NORMES DEL SERVEI COMPLEMENTARI DE 

COMUNICACIÓ FAMÍLIES 

•  

•  

• La finalitat del servei complementari és millorar la comunicació entre el Centre SAGRAT 

COR DE JESÚS, les famílies i els alumnes. Aquest servei de comunicació engloba diverses 

funcionalitats destinades a la consulta d'informació acadèmica dels alumnes i de comunicacions de 

centre relatives als alumnes i les seves famílies. 

• Mitjançant la signatura d'aquest document, els signants declaren l'acceptació i es fan 

responsables de l'acompliment de les presents normes per part dels usuaris, així com també de la 

veracitat de les dades comunicades a l'anvers relatius a si mateixos i als seus fills, sobre els que 

mantenen l'autoritat familiar. Així mateix, els signants declaren estar d'acord amb la configuració de les 

diferents funcionalitats de l'aplicació informàtica realitzades per SAGRAT COR DE JESÚS, que 

coneixen i accepten. 

• Els signants seran responsables de l'ús de l'aplicació informàtica i de la informació que 

s'introdueixi a través de la mateixa per part dels usuaris autoritzats, havent de ser la mateixa conforme 

amb les presents normes, el Caràcter Propi de Centre i el seu Reglament de Règim intern, així com amb 

els usos habituals del sector educatiu i segons les finalitats per a les quals està dissenyada. En cas 

d'incompliment de les esmentades normes, el Centre es reserva el dret a procedir a la baixa del servei 

dels infractors sense previ avís. 

• El / s alumne / s i la seva família es comprometen a no fer ús il·legal o il·legítim de qualsevol 

informació o comunicació a què es tingui accés a través de l'aplicació. Les actuacions dels alumnes a 

través de l'aplicació queden subjectes al Reglament de Règim Interior de centre. 

• Els tràmits i gestions que els usuaris puguin realitzar a través de l'aplicació mitjançant l'ús de 

les seves contrasenyes obliguen els mateixos en els termes que corresponguin. 

• El Centre es compromet a facilitar als usuaris les seves corresponents contrasenyes i / o codis 

d'accés a l'aplicació, així com quan per oblit o canvi d'usuari, sigui necessari. En aquests darrers casos, 

s'ha de comunicar a Secretaria de Centre. 

• La contrasenya i / o codi d'usuari és de caràcter personal i intransferible, i no ha de ser 

revelada per l'usuari del servei a tercers no autoritzats. 

• El Centre no es responsabilitza dels possibles danys o pèrdues que es puguin ocasionar per l'ús 

inadequat de l'aplicació, la pèrdua de les corresponents contrasenyes i codis o la seva comunicació a 

tercers. 

• L'alta en el servei es tramitarà amb la signatura de, al menys, un progenitor amb autoritat 

familiar. En aquest cas, el signant manifesta amb la seva signatura que té el consentiment exprés de 

l'altre progenitor de l'alumne per a l'alta en el servei.  

• D'acord amb el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades personals, l'informem 

que les dades personals ressenyades en el present contracte seran incorporades i tractades pel Titular de 

Centre  "Sagrat Cor de Jesús". Igualment l'informem que el citat tractament té per objecte l'adequada 

organització, gestió i prestació de servei contractat. La legitimació en el tractament de les dades deriva 

de la sol·licitud d'alta en el servei. 

• Les dades personals no se cediran a tercers excepte consentiment, i llevat de les obligacions 

legals de conformitat amb la normativa vigent aplicable a la relació escolar i les prestacions de serveis 

associats a l'activitat docent. Així mateix, se l'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, 

rectificació, supressió, oposició i portabilitat dirigint-se per escrit a "Sagrat Cor de Jesús" al c / La 

Coma Nº 21, aportant en tot cas fotocòpia del seu DNI o NIE. Podeu consultar la informació addicional 

i detallada sobre Protecció de Dades (Política de Privacitat) a: www.sagratcordejesusmataro.com 

 


