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Benvolgudes famílies!  

L’escola ja fa uns quants anys que obre comptes corporatius a partir de 4t de primària amb 
objectius pedagògics i amb l’autorització per l’ús de menors de 14 anys. 
Des de l’any passat es dóna ús més intensiu al correu, sent una eina docent, comunicativa i 
organitzativa per a les famílies de P3 a 3r. S’afegeix l’ús pedagògic pels infants a partir de 4t. 
Aquesta proposta persegueix diversos objectius: 
- El correu electrònic no és de l'alumne sinó de la família doncs la família signa el consentiment per 
tal d'autoritzar al menor a utilitzar el correu electrònic a partir de 4t. S’ha seguit la formula 
utilitzada fins ara que consistia en posar el nom.cognom@escolatagamanent.cat. La contrasenya és 
Tagamanent1234 que haureu de canviar al 1r accés (Recomanem obrir-lo des de l’ordinador). 
- Al disposar d’un espai propi dins del GSuite, ens dóna una cobertura legal en l'ús de la protecció 
de dades i ens permet restringir els permisos dins del domini corporatiu (properament penjarem a 
la web l´ús d’usos).  
- Tot el contingut que enviarem als correus de l'alumne també serà públic i  és publicarà a la pàgina 
web de l’escola i podrà ser llegit pels infants. Impliquem als infants en la lectura de les circulars que 
es fan a l'escola. Molt sovint ens trobem que els alumnes desconeixen el contingut de les circulars 
que els afecten a ells o elles. 
- Impliquem a les famílies perquè a partir de 4t, a part de rebre les circulars, puguin fer un 
seguiment de les feines que generarà el seu fill o la seva filla a través del correu electrònic, 
documents en línia, presentacions, etc. Aquest aspecte és molt rellevant perquè aquelles feines que 
es generin potser es quedaran en format digital i no s'imprimiran. 
- El compte facilita l'acompanyament dels infants en l'ús de les noves tecnologies. És evident que les 
noves eines tecnològiques formen i formaran part del futur de les nenes i dels nens. Cal que des de 
l'escola i des de les famílies eduquem a través de l'eina digital. El correu electrònic i les seves 
diferents aplicacions ens donen aquest marc idoni per tal de poder ajudar i a l'hora supervisar l'ús 
que se'n fa. 
- Tots aquelles notificacions que tinguin un caràcter més sensible o no hagin de ser compartides 
amb els infants es notificaran al correu personal del pare i/o la mare. 
Volem expressar-nos que la nostra intenció i les nostres propostes sempre tenen l'aprenentatge de 
l'infant com a objectiu! 

Autorització relativa a l’ús dels serveis del correu corporatiu de centre 
 

Jo____________________________________________________ amb DNI ___________________ 
 

Autoritzo a rebre les circulars i les notificacions de l’escola a través del correu corporatiu creat 
per l’escola amb finalitats docents, organitzatives i pedagògiques.  
 
No autoritzo a rebre les circulars i les notificacions de l’escola a través del correu corporatiu. 
*(Aquelles famílies que escolliu aquest opció podreu consultar les circulars a la pàgina web de 
l’escola: www.escolatagamanent.cat/circulars/circulars)   

 
Lloc i data: 
 
Signatura del/la representant legal: 
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