
Benvolgudes famílies, 

 

L’institut Escola Coves d’en Cimany aposta per introduir les 

competències digitals als alumnes a través d’eines bàsiques 

com la plataforma G Suite for Education de Google, que  

ofereix als alumnes dels centres educatius: correu electrònic, 

calendari, xat i, en especial, una plataforma de classe 

(google classroom), que faríem servir en cas d’un altre 

confinament per a continuar amb l’ensenyament a distància. 

 

Al centre implantem aquesta eina per als docents i per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è de 

primària i l’ESO. Es crea un compte de GSuite for Education per a cada alumne/a, que serà del 

tipus: 

 

inicialnomcognom@covesdencimany.com 

 

D’aquest compte de G Suite for education hem de destacar principalment: 

 

● Els serveis principals de G Suite for Education compleixen amb la llei de Drets Educatius 

de la Família i privadesa (FERPA) i Llei COPPA. 

● Els serveis de G Suite for Education no recopilen ni utilitzen dades dels alumnes amb fins 

publicitaris ni creen perfils d’anuncis. 

● Aquests comptes són administrats per l’escola. L’alumnat del centre no podrà enviar ni 

rebre correus de cap usuari extern a l’escola. 

● Els usuaris seran eliminats un cop l’alumne acabi l’escolarització, tenint garantia d’esborrat 

complet de les dades dels alumnes. 

● Els i les alumnes no podran compartir fitxers o informació amb usuaris de fora de l’escola. 

● Els alumnes no podran canviar la contrasenya dels seus usuaris. 

● L’escola es reserva el dret de desactivar per a l’alumnat totes aquelles eines que cregui 

necessari incloses en el Gsuite for Education de forma temporal o permanent segons 

convingui. 

  

Per a l’ús de totes les eines que incorpora G Suite for Education es recomana utilitzar Google 

Chrome. 

Amb aquests comptes l'alumnat disposarà principalment de: 

 

● Comunicacions (correu amb el nom del domini) 

● Calendari 

● Emmagatzematge (drive) 

● Col·laboració (Documents compartits) 

● Gestió de classes (Classroom) 

● I aquelles altres que el centre consideri convenients dins de la Suite.  

  

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 

 

 

 

L’equip de mestres 

 

 

mailto:inicialnomcognom@covesdencimany.com

