
 

 

Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari 
quan aquest visita llocs web. Són una eina molt útil perquè els llocs web funcionin d'una 
manera més eficient. Per exemple, si un usuari selecciona un idioma de navegació, el 
lloc web recordarà aquesta preferència i l'usuari podrà continuar navegant pel lloc web 
en l'idioma triat. 

 Les cookies poden dividir-se entre “cookie d'origen” i “cookie de tercers”: 

 “Cookie d'origen”: creada pel responsable del tractament de dades que opera al 
lloc web, en aquest cas Aula·Em,i com a titular de www.aulaemi.com. 

 “Cookie de tercers”: creada per responsables del tractament de dades que no 
operen al lloc web visitat per l'usuari, és a dir, terceres empreses alienes a 
Aula·Emi. 

 

La pàgina web d’Aula·Emi utilitza les  “cookies” següents: 

Cookie Finalitat Durada de la cookie 

De sessió 

(Cookie d'origen) 

S'utilitza per identificar les 
preferències de l’usuari o 
usuaris registrats durant la 
sessió. És necessària per 
evitar haver de sol·licitar el 
nom d’usuari i clau de pas a 
cada pàgina que s’accedeixi 
del mateix lloc web. 

Expira en finalitzar la sessió. 
No obstant això, l'usuari pot 
optar per “recordar” aquest inici 
de sessió. En aquest cas, parlem 
d’una “cookie” persistent, que 
expira al cap d'un mes. 

Google Analytics 

(Cookie de tercers) 

Anàlisis de perfils d'usuari i 
mesurament de dades de 
tràfic. 

Google és l’encarregat de 
controlar el temps d'expiració 
d'aquestes cookies.  
Normalment expiren al cap d'un 
mes. 

Content Management System 

(Cookie de tercers) 

Informa al Content 

Management System de si 
l’usuari disposa del JavaScript 
(llenguatge de programació 
implementat dins els 
documents d’HTML) activat 
en les opcions del navegador. 

Expira al finalitzar la sessió. 



Facebook 

(Cookie de tercers) 

Per tal que l’usuari pugui 
intercanviar continguts a 
través de Facebook, com el 
màrqueting comportamental,  
l’anàlisi i la investigació de 
mercats. 

Facebook és l’encarregat de 
controlar  el temps d’expiració 
d’aquestes cookies.  
Normalment expiren en un mes. 

Twitter 

(Cookie de tercers) 

Per tal que l’usuari pugui 
intercanviar continguts a 
través de Twitter, com el 
màrqueting comportamental, 
l’anàlisi i la investigació de 
mercats. 

Twitter és l’encarregat de 
controlar el temps d’expiració 
d’aquestes cookies.  
Normalment expiren en un mes. 

Google 

(Cookie de tercers) 

Per tal que l’usuari pugui 
intercanviar continguts a 
través de Google+, com el 
màrqueting comportamental, 
l’anàlisi i la investigació de 
mercats. 

Google és l’encarregat de 
controlar el temps d’expiració 
d’aquestes cookies.  
Normalment expiren en un mes 

Youtube 

(Cookie de tercers) 

Pels vídeos inserits al web   
d’Aula·Emi. Les cookies 
només s’instal·len quan 
l’usuari fa clic al botó “Play” 
dels vídeos. 

Google és l’encarregat de 
controlar el temps d’expiració 
d’aquestes cookies. Algunes 
expiren al finalitzar la sessió i 
d’altres poden durar fins a deu 
anys. 

Aula·Emi entén que mitjançant la navegació de l'usuari a través del lloc web, aquest ha 
estat informat i accepta la instal·lació de les “cookies” nombrades anteriorment al seu 
ordinador. 

De totes maneres, l'usuari sempre podrà personalitzar l'ús de “cookies”, així com 
impedir-ne la recopilació, modificant les opcions del seu navegador. Entre els més 
comuns: 

 Firefox: Opcions \ Privacitat \ Rastrejament - indicar els llocs web als quals no 
desitjo ser rastrejat. 

 Chrome: Menú de Chrome \ Configuració \ Mostrar opcions avançades \ 
Privacitat \ Configuració del contingut \ Cookies \ Bloquejar cookies de forma 
predeterminada. 

 Safari: Preferències \Privacitat \ Bloquejar Cookies 
 Explorer: Eines \ Opcions d'Internet \ Privacitat \ Configuració - Desplaci el 

control, lliscant totalment cap amunt, per bloquejar totes les cookies; o totalment 
cap avall, per permetre totes les cookies i, a continuació, faci clic a “Acceptar”. 

Si bloqueja completament les “cookies”, pot impedir que certs llocs web es mostrin 
correctament. 


