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Reglament d’ús del G Suite a l’Institut Alt Penedès 

 

● Compromís del centre: 

L’Institut Alt Penedès  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusiva d’acord 

amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha 

contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i 

les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades i que podeu 

consultar a través del següent enllaç: https://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/ 

 

El centre informarà per circular les famílies i demanarà la corresponent autorització per a 

poder procedir a la creació dels comptes de correu individuals de l’alumnat.  

 

L’ús de les eines de GSuite per part del centre tindrà com a marc de referència l’acord 

d’ús del GSuite for Education (https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html), i 

les indicacions sobre Gsuite  que es poden consultar a 

https://support.google.com/a/topic/9001238?hl=es&ref_topic=3035696 

 

El domini institutaltpenedes.cat és propietat exclusiva de l’Institut Alt Penedès.  

 

● Deures de l’usuari: 

Per ser usuari registrat d’un correu @institutaltpenedes.cat s’ha d’estar en una de les 

següents situacions: 

1. Ser professor/a o PAS en actiu al centre. 

2. Ser alumnat del centre. 

Els usuaris de la plataforma G Suite de l’Institut Alt Penedès accepten el següent 

reglament: 

● La plataforma G Suite serà utilitzada dins l’àmbit acadèmic del centre i 

exclusivament per a finalitats educatives. 

● Un cop signada l’autorització corresponent, l’alumnat més gran de 14 anys 

accepten respectar aquest reglament i les famílies o tutors legals de l’alumnat 

menor de 14 anys es fan càrrec que els seus fills i filles respectin aquest 

reglament. 

● Fora de l’horari escolar és responsabilitat de la família el bon ús del compte. 

● El compte d'usuari és personal i intransferible: no està permès facilitar-ne o oferir-

ne l'accés a altres. 
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● Les contrasenyes del correu seran conegudes pel pare/mare o tutor/a legal. 

Igualment, a l’institut hi haurà un registre custodiat per un administrador per 

entrar-hi en cas d’incident greu o bé oblit de la contrasenya. 

● Tot usuari ha de respectar la resta d’usuaris, complint en tot moment amb les 

Normes d’Organització i Funcionament de Centre i amb el Pla de Convivència.  

● Els continguts generats dins la plataforma han de complir en tot moment la 

legalitat vigent i la llei de protecció de dades personals. 

● Els usuaris accepten que tots els continguts són responsabilitat única de les 

persones que els han originat. 

● L'usuari és responsable de la salvaguarda de les seves dades, podent fer ús de 

l'eina Google Takeout. 

● No està permès utilitzar les eines de G Suite per activitats comercials o 

publicitàries. L’usuari s’obliga a fer-ne un ús correcte i a no fomentar el correu 

indiscriminat (Anti-Spamming). En particular ha d’abstenir-se de: 

1. Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda 

o altres de naturalesa comercial. 

2. Remetre qualsevol missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una 

pluralitat de persones. 

3. Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través del portal o 

dels serveis per a la realització de les activitats indicades en els apartats 

anteriors. 

4. Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir 

de llistes de distribució. 

● Quan finalitzi l'escolarització dels alumnes es donarà de baixa l'usuari assignat. 

● L’incompliment d’aquest reglament pot donar lloc a la suspensió de l’usuari 

assignat. El Centre es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als serveis, en 

qualsevol moment a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions 

Generals. 

● L’institut Alt Penedès no es fa responsable del mal ús dels serveis i/o dels 

continguts per part dels usuaris.  

 

 

 

 

 

 

 


