
 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Us informem que l’alumnat de de l’Escola Splai farà servir Google Apps for Education. 

Aquest entorn segur permetrà als vostres fills i filles disposar d’una adreça electrònica per a 

poder comunicar-nos amb ells i amb les famílies mitjançant aplicacions com Classroom, 

Drive... També podran accedir a aplicacions de la xarxa amb el seu propi usuari, sempre 

amb finalitats educatives.  

 

Cada nen i nena tindrà la seva adreça. A continuació trobareu les condicions d’ús 

d’aquesta adreça en el marc de les Google Apps i un exemple de com gestionar-la. Us 

demanem que llegiu amb atenció aquests documents. Esperem que aquesta iniciativa sigui 

una eina que ens permeti ajudar els nens i les nenes en el seu procés educatiu i restem a la 

vostra disposició per si teniu cap dubte.  

 

Condicions generals d’ús de les Google Apps al Centre 

 

● El servei de Google Apps educatiu serà usat únicament i exclusivament per a tasques 

educatives dins l'àmbit de l'etapa d'escolarització de l’Escola Splai. En acabar la seva 

escolaritat a l’Escola Splai, el compte serà esborrat 

● Qualsevol altre ús diferent de l'esmentat serà raó suficient per 

bloquejar, eliminar temporalment o permanentment el compte de 

l'usuari.   

● És un instrument per a la comunicació per a realitzar 

propostes educatives. La resta de comunicacions, entre famílies i 

mestres, quedarà fora d'aquestes aplicacions i es continuaran fent servir els canals 

tradicionals. 

● Totes les famílies seran responsables i vetllaran pel bon ús d'aquestes eines 

educatives. 

 

Aquestes condicions poden ampliar-se i/o modificar-se en funció de l’ús d’aquest entorn i les 

lleis educatives.  

 

Per a més informació sobre Google Apps per Educació podeu consultar aquest enllaç: 



 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/ 

 

 

 

 

La signatura d’aquest document implica l’acceptació de les normes pròpies de Google i de 

l’escola per l´ús de Google Apps per educació.  

 

 

 

Nom. ................................................................................... 

Signatura pare/mare/tutors  legals    
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