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NOTIFICACIÓ de G Suite per a centres educatius dirigida a alumnes (majors de 14 

anys) i a pares, mares i tutors legals (alumnes menors de 14 anys). 

A l’Institut de Lliçà veiem la necessitat de treballar amb un conjunt d’eines informàtiques, 

aplicacions, serveis webs, i establir relacions i/o interaccions entre estudiants i professorat que 

ajudin l’alumnat a gestionar el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit volem començar 

a utilitzar G Suite per a Centres Educatius, associat al correu corporatiu @insllica.cat, motiu pel 

qual us hem demanat permís per proporcionar al vostre fill/a un compte d’aquest servei i 

gestionar-lo en nom seu.  

G Suite For Education, G Suite per a Centres Educatius, és un conjunt d’eines de productivitat de 

Google destinades a l’ensenyament entre les que s’inclouen Gmail, Calendar, Documents, 

Classroom, Drive, Google Meet, etc.  A l’Institut de Lliçà l’alumnat utilitzarà els seus comptes de 

G Suite per completar tasques, comunicar-se amb els seus professors/es i els seus companys/es 

i contribuir així a desenvolupar competències pròpies de la ciutadania digital del segle XXI.  

Aquests comptes són administrats per l’Institut de Lliçà i són eliminats quan l’alumne/a acaba la 

seva escolarització al centre. 

Amb els seus comptes de G Suite per a Centres Educatius, els alumnes poden accedir als 

“Serveis Principals” que ofereix Google: https://gsuite.google.es/terms/user_features.html 

L’Institut de Lliçà es compromet a utilitzar els serveis exclusivament d’acord amb els propòsits 

legals i pertinents a les finalitats educatives per a les quals s’han 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 (el dret fonamental a la protecció de dades de 

caràcter personal es configura en l’article 18.4 de la Constitució espanyola, i es desenvolupa en 

la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 

(LOPD), i en el reglament que la desenvolupa, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, juntament amb 

el Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol 

a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades). 

A l’Avís de Privacitat de G Suite per a Centres Educatius, que podeu llegir online a 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html, Google proporciona informació sobre les 

dades que recull dels comptes de G Suite per a Centres Educatius i sobre com utilitza i divulga 

aquestes dades. Tot i que és recomanable llegir tot el document, a continuació incloem les 

respostes a algunes preguntes freqüents: 

Quina informació personal recull Google? 

Al crear un compte per un alumne/a, l’Institut de Lliçà pot proporcionar a Google determinada 

informació personal sobre l’alumne/a, per exemple el seu nom, la seva direcció de correu 

electrònic i la seva contrasenya. Google també pot recollir informació personal directament dels 

alumnes, com ara el seu número de telèfon per recuperar el compte, o una fotografia de perfil per 

afegir-la al seu compte de G Suite per a Centres Educatius. 

https://gsuite.google.es/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


                        Institut de Lliçà 
 

                        Av.  Països Catalans, 26 
                        08186 Lliçà d’Amunt 
                        Tel. 93 841 66 25 
                        Fax. 93 841 66 48 
                        e- mail: a8052955@xtec.cat 

  

 

Quan els alumnes utilitzen els serveis de Google, Google també recollirà informació basada en 

l’ús d’aquests serveis. Entre les dades que recull s’hi inclou: 

 Informació sobre el dispositiu, com el model de hardware, la versió del sistema operatiu, 

identificadors únics del dispositiu i informació de la xarxa mòbil, inclòs el número de 

telèfon. 

 Informació de registre, com detalls sobre com ha utilitzat l’usuari els serveis de Google, 

dades d’esdeveniments del dispositiu i la direcció del protocol d’Internet de l’usuari (IP). 

 Informació d’ubicació, segons determinen diverses tecnologies, per exemple, la direcció 

IP, el GPS i altres sensors. 

 Números exclusius d’aplicacions (com el número de versió de les aplicacions). 

 Cookies o tecnologies similars que s’utilitzen per recollir i emmagatzemar informació sobre 

un navegador o un dispositiu, com l’idioma preferit i altres ajustaments. 

Com utilitza Google aquesta informació? 

En els Serveis Principals de G Suite per a Centres Educatius, Google utilitza informació personal 

dels alumnes per proporcionar, mantenir i protegir els serveis. Google no inclou anuncis en els 

Serveis Principals ni utilitza informació personal obtinguda d’aquests serveis amb finalitats 

publicitàries. 

Utilitza Google informació personal dels alumnes de centres educatius d’ensenyament 

primari i secundari per segmentar publicitat? 

No. Quan els usuaris de G Suite per a Centres Educatius siguin alumnes de centres 

d’ensenyament secundari, Google no utilitzarà cap informació personal (ni cap informació 

associada a un compte de G Suite per a Centres Educatius) amb finalitat de segmentar anuncis, 

ja sigui en Serveis Principals o en altres Serveis Addicionals als que els alumnes accedeixin 

utilitzant un compte G Suite per a Centres Educatius. 

Quines opcions tinc com a pare, mare, tutor legal? 

Si dones el consentiment perquè el teu fill/a utilitzi G Suite per a Centres Educatius, pots posar-te 

en contacte amb l’Institut de Lliçà per accedir al compte de G Suite per a Centres Educatius del 

teu fill/a o sol·licitar la seva eliminació. Si inicieu sessió amb el compte de G Suite per Centres 

Educatius, podeu anar a https://myaccount.google.com per veure i gestionar la informació 

personal i la configuració del compte. 

 

https://myaccount.google.com/

