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UTILITZACIÓ GSUITE A L’ESCOLA SANT SALVADOR D’HORTA 

Condicions generals 

1. El domini santsalvadordhorta.cat és propietat de l’Escola Sant 

Salvador d’Horta. 

2. Per ser usuari registrat d’un correu @santsalvadordhorta.cat s’ha 

d’estar en una de les següents situacions: 

- Ser mestre/a o PAS en actiu al centre. 

- Ser alumnat del centre. 

3. A tot el professorat, PAS en actiu al centre i a tot l’alumnat 

matriculat al centre se’ls assignarà un compte de correu 

anynomcognom@santsalvadordhorta.cat amb la seva 

contrasenya. 

4. L’usuari es compromet a utilitzar el compte de correu només amb 

finalitats educatives. 

5. Els usuaris només podran enviar i rebre notificacions amb usuaris 

del propi domini @santsalvadordhorta.cat. 

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

indiscriminat. 

7. L’usuari es compromet a fer un ús privat i diligent de la 

contrasenya i, per tant, a no posar-la a disposició de tercers. 

8. L’usuari es compromet que si troba un compte obert en algun 

dispositiu tancarà la sessió i en cap cas utilitzarà un compte que 

no sigui el seu. Això suposaria una infracció greu. 

9. Utilitzar una identitat que no sigui la pròpia de l’usuari suposarà la 

supressió i suspensió del compte fins que la Direcció del centre ho 

cregui oportú. 
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10. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús dels serveis i 

dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva 

responsabilitat. 

11. L’Escola Sant Salvador d’Horta no es fa responsable de l’ús indegut 

dels serveis i dels seus continguts per part dels usuaris. 

12. 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 i usuaris que hagin comès infraccions greus.  

13. En el moment  que l’usuari deixi el centre (baixa) i no es detecta 

activitat en el compte, aquest es desactivarà. 

 
 

Observacions 

Aquest compte de correu el proporciona Google, i es regeix amb la seva 

política, però amb els avantatges d’un centre educatiu. 

La gestió d’aquest compte es fa des de l’Escola Sant Salvador d’Horta, 

ja que és un compte corporatiu. 

Entre altres avantatges, se’n poden destacar els següents: 

 Capacitat de Drive il·limitada 

 En cas d’alguna incidència, no cal contactar amb Google. 

 Contacte mestr@-alumn@ a través de les diferents eines de google  

 Disponibilitat de més aplicacions al Drive que en els comptes gratuïts 

de Google. Es poden ampliar segons necessitats del centre. 

 Possibilitat d’enviar correus a grups d’usuaris: cursos, grups flexibles, 

aules, … 

 


