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POLÍTICA DE COOKIES
Definició i funció de les cookies
Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador en
accedir a determinades pàgines web. Les cookies tenen finalitats m olt diverses, com per
exemple, reconèixer-vos com a usuari, emmagatzemar i recuperar informació sobre els
hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip, personalitzar la forma en què es mostra
el contingut i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el
seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.
Els usos concrets que fem es descriuen a continuació.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
• Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l' usuari des d'un
equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol · licitat per
l'usuari .
• Cookies de tercers: son aquelles que s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o
domini que no és gestionat per l’editor, sinó per altra entitat que tracta les dades
obtingudes a través de les cookies.
En el present cas el tercer és Google, a través de google.com, youtube.com y
Doubleclick.net, segons es detalla al quadre més avall. Pot accedir a la informació sobre
la utilització de les cookies, inclosa la possible transferència internacional de dades a
tercers països, a través de la política de cookies o privacitat de la seva pàgina web.
Tingueu en compte que si accepta cookies de tercers, necessitareu eliminar-los de les
opcions navegador o des del sistema ofert pel propi tercer .
• Cookies de sessió: són les dissenyades per recopilar i emmagatzemar dades mentre
l'usuari accedeix a un lloc web. Solen ser utilitzades per emmagatzemar informació que
només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una
única ocasió i desapareixen al final de la sessió.
• Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit
pel responsable de la cookie , i que pot anar d'uns minuts a diversos anys .
• Cookies tècniques: Son aquelles necessàries per poder navegar pel lloc web,
plataforma o aplicació i l'ús de les diferents opcions dels serveis que hi ha, incloent-hi
aquelles que l'editor utilitza per permetre la gestió i el funcionament de la pàgina web i
habiliten les seves funcions i serveis, com per exemple, controlar el trànsit i la
comunicació, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de
seguretat durant l'emmagatzematge de continguts per a la difusió de vídeos o so, entre
moltes altres.
• Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten quantificar el nombre d'usuaris i així
realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la
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pàgina web, aplicació o plataforma, amb l'objectiu d'introduir millores basant-se en
l'anàlisi de dades d'ús que fan els usuaris del servei.
• Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que emmagatzemen
informació sobre el comportament de l'usuari mitjançant l'observació continuada dels
seus hàbits de navegació, permetent desenvolupar un perfil específic per mostrar
publicitat basada en ella.
Seguidament li mostrem la informació sobre les cookies en concret que utilitzem:

Cookie

Identitat del
responsable

Tipus
segons
finalitat

Període de
duració

Finalitat

privacy_e
mbeds

Pròpia

Tècnica

1 mes

Cookie d’ús intern necessària per al
funcionament de la visualització de
la política de cookies de la web.

wordpress
_test_coo
kie

Pròpia

Tècnica

De sessió

Cookie utilitzada perquè WordPress
comprovi si el navegdor té les
cookies activades.
Recull informació sobre la
navegació de l’usuari per
proporcionar-li anuncis
personalitzats.

1P_JAR

Google.com

Publicitària

1 mes

ANID

Google.com

Publicitària

4 meses

CONSENT

Google.com y
youtube.com

Publicitària

Persistent

NID

Google.com

Publicitària

6 meses

Registra una id per obtenir
informació de la navegació,
mesurar i analitzar l’audiència.

__Secure3PAPISID

Google.com y
youtube.com

Publicitària

2 anys

Per mostrar-li anuncis més
rellevants per a vostè i els seus
interessos.

__Secure3PSID

Google.com y
youtube.com

Publicitària

2 anys

Per mostrar-li anuncis més
rellevants per a vostè i els seus
interessos.

__Secure3PSIDCC

Google.com y
youtube.com

Publicitària

1 any

Per mostrar-li anuncis més
rellevants per a vostè i els seus
interessos.

DSID

Doubleclick.net

Publicitària

14 dies

Per mostrar-li anuncis i enllaçar
l’activitats en els diferents
dispositius.

IDE

Doubleclick.net

Publicitària

4 meses

Cookie utilitzada en pàgines que no
son de Google pels anuncis que se li
mostren en tota la web.

LOGIN_INF
O

youtube.com

Publicitària

2 anys

YouTube recopila dades d'usuari a
través de vídeos incrustats en llocs
web per mostrar-li publicitat.

Mostra anuncis en lloca de Google
basats en recerques recents.
Control d’acceptació de cookies i
estadística.
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Aquesta cookie s'utilitza com un
identificador únic per fer un
seguiment de la visualització dels
vídeos.

VISITOR_I
NFO1_LIVE

YSC

youtube.com

youtube.com

Publicitària

Analítica

6 mesos

YouTube recopila dades d'usuari a
través de vídeos incrustats en llocs
web per mostrar-li publicitat.
Aquesta cookie s'utilitza com un
identificador únic per fer un
seguiment de la visualització dels
vídeos.

De sessió

Les cookies són establertes per
Youtube i s'utilitzen per
emmagatzemar un identificador
d'usuari únic i fer un seguiment de
les visualitzacions de vídeo
incrustades.

Si vol consultar la informació sobre la privacitat de les dades, pot entrar a la “Política de
Privacitat” ubicada al peu de la present pàgina web, o al link:
http://www.escolesfasia.cat/wp-content/uploads/2020/06/POL%C3%8DTICA-DE-PRIVACITAT_WEB.pdf

Configuració, revocació i eliminació de cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies mitjançant el següent panell de
configuració:
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També pot bloquejar-les mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el
seu ordinador en els següents enllaços:

Internet Explorer

https://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Edge

https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

