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1. Objecte 

L’ Institut Andreu Nin ofereix, tant a professorat, alumnat i personal d’administració i serveis, el               

servei gratuït de correu electrònic. L'objectiu d'aquestes “Condicions d'ús” és garantir la qualitat del              

servei i un ús d'acord amb les finalitats últimes del centre: la docència i l’aprenentatge, sense                

perjudici dels drets individuals i les llibertats públiques recollides en la Constitució i a la Declaració                

Universal de Drets Humans. 

Aquest document té per objecte: 

a) Establir els criteris d'utilització del correu electrònic pels destinataris, amb la finalitat de             

garantir el seu ús correcte. 

b) Informar de les obligacions que assumeixen els destinataris com a conseqüència d'aquest ús. 

c) Informar de l'existència de controls per part de l’INS Andreu Nin amb la intervenció mínima               

necessària i solament per a aquells casos especificats. 

 

2. Instruccions generals per  a l'ús del correu electrònic 

Base legal: Llei Orgànica 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i Llei orgànica 2/2006, de 3 de                 

maig d'educació 

Tota persona que utilitzi aquest servei adquireix la condició d'usuari. 

Els usuaris hauran de llegir les presents “Condicions d'ús del correu electrònic”. La utilització del               

servei de correu electrònic de l’INS Andreu Nin implica el coneixement i plena acceptació dels               

advertiments legals i condicions que a continuació s'especifiquen. 

La utilització d'aquest servei està condicionat a l'acceptació sense reserves de les “Condicions d'ús              

del correu electrònic” de l’INS Andreu Nin i a altres instruccions o condicions que el centre                

requereixi, posades en coneixement de l'usuari a través de l'esmentat correu electrònic. 

Finalment, aquestes “Condicions d'ús del correu electrònic” queden completades per qualsevol           

disposició legal d'àmbit nacional o autonòmic que sigui aplicable en l'ús del correu electrònic. 

La inobservança d'aquestes normes donarà lloc a la cancel·lació del compte de correu, sense              

perjudici d'altres accions legals les que l’INS Andreu Nin o els afectats puguin incoar. 

 

3. Compromís de confidencialitat en relació amb el servei de correu electrònic 

a) Tot el personal de l’INS Andreu Nin que pel seu treball tingui accés a les bústies de correu                  

electrònic es compromet a complir amb l'obligació de secret i confidencialitat respecte del             

contingut dels correus electrònics. 
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b) La confidencialitat de continguts i contrasenyes a les quals es refereix aquest apartat no              

exclou la possibilitat que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, si             

escau, autoritat legalment autoritzada, hagin de revelar-se els continguts dels missatges així            

com la identitat dels autors. 

c) Per accedir al correu electrònic es facilitarà una adreça electrònica i una contrasenya inicial              

que haurà de ser canviada immediatament una vegada rebuda per l'usuari per mantenir la              

confidencialitat de la mateixa. L'usuari prendrà totes les mesures oportunes per mantenir el             

seu caràcter confidencial. 

d) Qualsevol sol·licitud posterior als administradors del servei de correu de canvi de            

contrasenya haurà de realitzar-se prèvia identificació del titular del compte i només a aquest              

titular se li podrà facilitar aquesta contrasenya. En el cas dels alumnes que necessitin un               

canvi de contrasenya, sols el tutor/a del centre podrà sol·licitar el restabliment de la              

contrasenya de l’alumne. Aquest mateix tutor/a comunicarà a l’alumne la nova contrasenya            

que haurà de canviar obligatòriament en el primer accés. 

e) El personal que per raons del servei conegui o pugui tenir accés a una contrasenya d'un                

compte de la qual no és titular es compromet a no divulgar-la i no fer ús impropi d'ella. 

 

4. Condicions d'utilització 

Cada persona que tingui un compte de correu assignat és l’usuari i és responsable dels recursos que                 

tingui assignats i de totes les accions que es duguin a terme en la seva utilització. 

Els comptes de correu electrònic de l’INS Andreu Nin no han de ser, en principi, utilitzats amb                 

finalitats privades, ja que constitueixen una eina de treball. No obstant això, atès que en ocasions un                 

usuari pot veure's obligat a gestionar assumptes personals durant el seu horari lectiu, s'autoritza l'ús               

d'aquest servei per enviar o rebre correspondència personal sempre que això no afecti al seu ús                

professional o acadèmic. 

No pot utilitzar-se el compte de correu electrònic per a activitats professionals alienes a les tasques                

encomanades per l’INS Andreu Nin. 

No es permet l'ús del correu electrònic per a l'enviament d'informació de caràcter personal de nivell                

alt sense xifrar, excepte que hi hagi una autorització expressa de l’INS Andreu Nin. 

Es prohibeix: 

a) L'enviament de correus massius (spam) utilitzant l'adreça de correu electrònic. 

b) L'ús del correu electrònic corporatiu vulnerant els drets de tercers o de l’INS Andreu Nin, o                

per a la realització d'actes de caràcter il·lícit 
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5. Ús de les adreces publicades en el directori de l’INS Andreu Nin 

Les adreces dels correus electrònics del personal de l’INS Andreu Nin es publiquen a l’espai web del                 

centre. Aquestes adreces poden emprar-se: 

a) Per a les comunicacions entre el personal vinculades a l'exercici de les respectives funcions. 

b) Per a les comunicacions entre el personal i alumnes del centre vinculades a l'exercici de les                

respectives funcions i/o necessitats. 

En canvi, no es pot facilitar aquestes adreces a terceres persones alienes a l'organització, tret que                

resulti necessari per a l'exercici d'alguna de les funcions encomanades, o així ho autoritzin              

expressament elles. 

 

6. Altres normes de bon ús del correu electrònic 

a) Emprar l'opció de còpia oculta (CCO) quan s'enviï un missatge a més d'una persona              

destinatària que no formi part del centre. 

b) Utilitzar l'opció de reenviar solament en els casos en què la persona destinatària pugui              

accedir tant a l'emissor del missatge com al seu contingut, i a tota la informació de la cadena                  

de correus que formin part d'ell. 

c) Emprar el peu de signatura automàtic dels missatges de correu electrònic, conforme al             

model corporatiu establert. Quan es tracti de missatges ambfinalitats personals, haurà de            

suprimir-se el peu de la signatura. 

d) Revisar les adreces dels destinataris abans d'enviar el missatge. 

e) A fi de no difondre injustificadament adreces de correu de tercers en reenviar un correu               

electrònic, hauran d'eliminar-se les adreces dels destinataris anteriors. 

f) Identificar de forma clara i concisa l'assumpte. 

g) No incloure dades personals en l'assumpte. 

h) Evitar paraules o expressions que puguin activar els programes antispam. 

i) Organitzar els missatges enviats i rebuts en carpetes. Mantenir la safata d'entrada            

actualitzada. 

7. Accés al correu electrònic fora del centre  

Quan s'utilitzi el correu electrònic facilitat per l’institut fora del centre, ha de tenir-se en compte el                 

següent: 

a) No fer ús de l'opció de guardar la contrasenya quan s'utilitzin ordinadors d'ús compartit. 
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b) Esborrar l'historial de navegació i tancar la sessió, en acabar, sempre que s'utilitzi un              

ordinador d'ús compartit per accedir al correu via web. 

c) Utilitzar programes antivirus. 

d) Utilitzar usuari i contrasenya per bloquejar els dispositius mòbils des d'on pugui utilitzar-se el              

correu electrònic professional. 

e) Emprar mecanismes de xifratge del contingut del dispositiu mòbil. 

8. Accés al compte de correu electrònic i als ordinadors per part del centre 

L’INS Andreu Nin pot fer controls automatitzats sobre l'ús del correu electrònic per vetllar pel normal                

funcionament del sistema (volum de tràfic, volum dels missatges enviats, etc.). 

Solament s'accedirà al contingut dels missatges o dels documents adjunts quan no puguin utilitzar-se              

altres mecanismes menys intrusius, concretament en els següents casos: 

a) Per dur a terme tasques de manteniment o vinculades a la seguretat del sistema. En aquests                

casos, s'informarà a la persona interessada de les tasques que han de dur-se a terme i se li                  

oferirà la possibilitat d'estar present. 

b) Per comprovar, en relació amb una informació reservada o un procediment disciplinari, l'ús             

del correu electrònic, en aquells casos en els quals hi hagi indicis que l’usuari ha fet un mal                  

ús. L'accés ha de fer-se en presència de l’usuari/a o, si la persona vol, d'un representant. 

c) L’INS Andreu Nin podrà prendre les mesures necessàries respecte al correu electrònic en cas              

d'absència imprevista de la persona treballadora, amb la finalitat de garantir la continuïtat             

de les activitats del centre. 

9. Conseqüències de l'incompliment d'aquestes normes d'ús del correu electrònic 

L’incompliment de les normes d'aquesta política, donarà lloc a l’advertència formalment per escrit,             

sense prejudici de l’aplicació, si procedeix, del règim disciplinari corresponent. 

 

10. Cessament de la relació laboral o d’estudiant 

El centre cancel·larà la prestació del servei de correu al moment de finalitzar la relació laboral o                 

d’estudiant o quan l'usuari estigui fent un mal ús d'aquest servei. Per aquest motiu cal que l’usuari                 

faci el manteniment de les seves dades abans de cessar la seva activitat en el centre. 

 

11. Exempció de responsabilitat 

11.1. Privadesa: l’INS Andreu Nin no garanteix privadesa absoluta en la utilització d'aquest servei.              

L'usuari que desitgi assegurar la màxima confidencialitat en la transmissió dels seus missatges             

electrònics haurà d'acudir a mètodes d'encriptació. 
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L’INS Andreu Nin queda exempt de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin              

derivar-se de l'accés a i eventual manipulació dels missatges electrònics gestionats mitjançant aquest             

servei. 

D'altra banda, l’INS Andreu Nin adverteix que l'Art.197 del Codi Penal Espanyol castiga amb les penes                

de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos a qui s'apoderi dels missatges de                   

correu electrònic d'una altra persona sense el seu consentiment. 
 

11.2. Disfuncions tècniques: l’INS Andreu Nin, encara que procurarà l'aportació de tots els mitjans              

materials i humans que permetin la contínua disponibilitat i bon funcionament del servei, no pot               

garantir que dit bon funcionament tingui lloc a tot moment. Les interrupcions en el seu               

funcionament seran prèviament advertides només si això és racionalment possible. 

L’INS Andreu Nin queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del servei              

que tingui el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de              

manteniment o qualsevol altra causa no imputable a la mateixa organització. 
 

11.3. Per la utilització que els usuaris facin del servei: 

Responsabilitat de l'usuari: la utilització d'aquest servei està sotmès a l'exclusiva responsabilitat de             

l'usuari del mateix, qui coneix aquesta circumstància i l'accepta. 

L’INS Andreu Nin no exerceix control algun sobre aquesta utilització ni sobre el contingut dels               

missatges enviats pels usuaris. 

L'usuari haurà d'actuar sempre amb la deguda diligència, la qual cosa suposa, entre altres coses,               

prendre totes les precaucions raonables per evitar l'enviament, la recepció i l'emmagatzematge de             

missatges de correu electrònic amb fitxers adjunts que continguin virus informàtics. 
 

12. Política de protecció de dades de caràcter personal 

12.1. L’INS Andreu Nin posa en coneixement dels usuaris d'aquest servei que es podrà crear un arxiu                 

automatitzat amb les dades personals dels usuaris i en estricte compliment amb la legislació en               

matèria de protecció de dades. 

12.2. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i                  

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, de protecció de dades de caràcter personal, els                

usuaris podran exercitar, a qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les              

seves dades recopilades i arxivades mitjançant una sol·licitud dirigida a la direcció del centre a través                

del correu electrònic secay@insandreunin.cat. 

12.3. Si escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un                

tercer només per al compliment de les finalitats educatives i previ consentiment dels interessats,              
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que s'entendrà atorgat si no manifesten el contrari en el termini de quinze dies des de que faciliten                  

les seves dades. 
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