
AULACEP – Política de cookies 
 

QUÈ SÓN LES COOKIES? 

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador quan vostè accedeix a 
determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, 
emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu 
equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera què utilitzi el seu equip, es 
poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. 

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZA LA NOSTRA WEB? 

L’aula virtual AulaCEP utilitza Moodle com a plataforma d’e-learning. Moodle utilitza dos 
tipus de cookies: 

 Cookie de sessió (MoodleSession). Permet iniciar sessió en la plataforma i 
mantener registrat en el servei a l’usuari mentre tingui la sessió oberta. S’esborra 
automàticament en tancar la sessió o el navegador. 

 Cookie d’ID (MoodleID). Es limita a recordar el seu nom d’usuari dins del 
navegador. Això significa que quan retorni al lloc, s’escriurà automàticament el seu 
nom el camp “nom d’usuari”. Si vostè vol més seguretat, no utilitzi aquesta opció: 
només haurà d’escriure el seu nom manualment cada vegada que vulgui tornar a 
entrar en la plataforma d’e-learning. 

Tots dos tipus de cookies són anomins. Moodle no utilitza cookies de tercers, publicitàries 
o de analítiques de web. 

REVOCACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES 

Vostè pot permetre, bloquejar o liminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant 
la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. En la funció 
“Ajuda” de la majoria dels navegadors s’indica com configurar el seu navegador per a què 
no accepti cookies, per a què se li notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie així com 
per desactivar completament totes les cookies. A més, pot deshabilitar o eliminar dades 
similars utilitzades per les extensions (add-on) dels navegadors, com les “Flash cookies”, 
canviant la configuració de les esmentades extensions o visitant el lloc web del fabricant. 

 


