IES HENRI MATISSE
C/ Enric Valor s/n - 46980 Paterna
Telf.961206280- Fax.961206281
46022622@gva.es
www.ieshenrimatisse.es

Des d’aquest curs l’IES Henri Matisse proporcionarà a l’alumnat accés a la plataforma Google
Suite per a Centres Educatius. Atenent el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques i pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i
seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades,
sol·licitem el seu consentiment exprés per a crear i mantindre un compte en Google Suite per a
Centres Educatius.
NOM DEL TUTOR/A LEGAL

NIF/NIE

AUTORITZE
NO AUTORITZE

a l’IES Henri Matisse a crear i administrar un compte de Google Suite per a Centres
Educatius per a l’alumne/a:
NOM DE L’ALUMNE/A

GRUP

(Alumnat major d’edat)
Signatura alumne/a

(Alumnat menor d’edat)
Han de signar els dos representants legals de l’alumne/a.
Signatura representant legal

Signatura representant legal

Paterna a ______de___________________ de 20_____

Google Suite per a Centres Educatius es un conjunt de ferramentes que Google proporciona als
centres educatius de forma gratuïta, i que formen un entorn que facilita la comunicació i el treball
col·laboratiu. S’hi pot accedir a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Alguns dels serveis bàsics
que inclou son:
•
•

Compte de correu electrònic del centre (@alu.iesmatisse.es) al qual que s’accedeix des
de gmail.
Google Calendar: Per a gestionar horaris i calendaris.
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•
•
•

Google Drive: Permet emmagatzemar documents en el nuvol, amb espai il·limitat.
Grups de Google: Permet compartir informació entre els usuaris del grup, distribuir
documents i treballar en grup.
Google Docs, Google Forms, Fulls de càlcul: Per a treballar en línia amb diferents tipus
de documents i formularis.

No s'activaran per a l’alumnat “serveis addicionals” que proporciona Google, com son Youtube,
Blogger, Maps, etc
Utilitzar esta tecnologia permetrà, entre altres:
• Facilitar l'accés i la gestió a l’aula virtual del centre, per a la qual cosa és necessari
disposar d’un correu electrònic.
• Educar en l’ús adequat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
• Introduir pràctiques digitals en les activitats didàctiques i augmentar la destresa en l’ús de
ferramentes d’ús comú en llocs de treball, centres educatius i llars.
• Fomentar el treball col·laboratiu
En cap moment, el correu electrònic proporcionat substituirà les vies de comunicació amb els
pares i mares habituals (entrevistes personals, reunions, butlletins de qualificacions, web família,
etc.). Es tracta d’una ferramenta de treball que permetrà. afrontar altres formes d’aprenentatge i
dinàmiques a l’aula.
Per a l’accés, es proporcionarà a l’alumnat un nom d’usuari i una contrasenya, que el sistema els
obligarà a canviar quan inicien sessió per primera vegada. Els pares, mares o tutors/es de
l’alumnat menor d’edat podrà sol·licitar el restabliment de la contrasenya i que aquesta se’ls
facilite. També podran, en qualsevol moment, demanar l’eliminació del compte.
Els comptes creats es mantindran fins que finalitze la relació de l’alumne/a amb el centre. En el
mes de setembre de cada any, s'eliminaran els comptes i tota la informació d’aquells alumnes/as
que no continuen estudiant al centre en el curs que comença.
L'ús d’aquest compte i les ferramentes que proporciona estan sotmeses a les normes del
Reglament de Règim Intern del centre. L’alumnat es compromet a fer-ne un ús educatiu i adequat.
El perfil de l’alumne/a contindrà el seu nom, cognoms i nia. Google no inclou publicitat en els
serveis principals ni utilitza informació personal obtinguda d’estos serveis amb fins publicitaris. Pot
consultar tota la informació sobre privacitat en l’apartat “el centre” de la nostra web
Si tenen cap dubte o necessiten més informació, escriguen un correu electrònic a
46022622@gva.es i ens posarem en contacte amb vostès.

2

