
 

 

 

 

Benvolgudes   famílies,   

Des  de  fa  uns  anys,  l’escola  Tabor  ha  anat  introduint  a  la  seva  pràc�ca  diària  l’aplicació  Gsuite                  
for  Educa�on  (Gsuite  per  a  centres  Educa�us).  Es  va  començar  a  aplicar  de  forma  gradual  des                 
de  cicle  superior,  passant  pel  cicle  mitjà  fins  que  l’any  passat  vam  iniciar-ho  a  totes  les  etapes                  
educa�ves.  

Per  la  qual  cosa  us  demanem  el  vostre  permís  per  proporcionar  i  ges�onar  un  compte  de                 
Gsuite   per   a   Centre   Educa�us   per   al   vostre   fill   o   filla.  

Gsuite  per  a  Centres  Educa�us  és  un  conjunt  d’eines  de  produc�vitat  educa�ves  de  Google               
(Gmail,  Calendari,  Documents,  Classroom,  etc.)  que  u�litzen  deu  milions  d’alumnes  i  professors             
de  tot  el  món.  A  l’escola  Tabor,  els  alumnes  més  grans  u�litzaran  els  seus  comptes  de  Gsuite                  
per  complementar  les  tasques  encomanades,  comunicar-se  amb  els  seus  professors,  i  aprendre             
les  destreses  digitals  del  segle  XXI.  Mentre  que  els  pe�ts  gaudiran  d’un  compte  que  permetrà                
les   famílies   a   accedir   a   les   fotografies   de   la   seva   classe   i   àlbums   digitals   del   treball   dels   infants.  

Aquesta   eina   només   és   vàlida   durant   l’etapa   educa�va   a   la   nostra   escola.  

L’Escola  Tabor  es  compromet  a  u�litzar  exclusivament  el  servi  d’acord  amb  els  propòsits  legals  i                
per�nents  a  les  finalitats  educa�ves  per  a  les  quals  s’ha  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’ar�cle  18.4  de  la  Cons�tució  espanyola  i  en  l’ar�cle  31  de  l’Estatut                
d’autonomia  de  Catalunya,  com  a  dret  a  l’autodeterminació  informa�va,  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,  rela�u  a  la  protecció  de  les  persones  �siques  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                   
norma�va   de   la   Unió   Europea   en   matèria   de   protecció   de   dades.  

Per  aquest  mo�u,  l’escola  Tabor  us  demana  que  ens  donéssiu  el  vostre  consen�ment  signant               
l’autorització   d’us   de   serveis   i   recursos   digitals   a   Internet   per   treballar   a   l’aula.  

Sense  el  vostre  consen�ment,  no  crearem  cap  compte  de  Gsuite  per  a  Centres  Educa�us  per  al                 
vostre   fill   o   filla.  

Atentament,   

Equip   de   ges�ó.  


