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Normativa d'ús del correu electrònic de l’escola i del Moodle Esemtia
1.Tots els alumnes escolaritzats en el centre tindran un usuari de G-Suite for Education per
tal de disposar d’un compte de correu amb el domini @coleyglesias.com i accés a totes les
aplicacions de Google (Drive, Classroom, Meet, etc.) i tots els alumnes de secundària
també tindran accés al Moodle Esemtia.
2.L’usuari de G-Suite for Education i del Moodle Esemtia es compromet a utilitzar els
comptes només amb finalitats educatives.
3.L'accés a G Suite for Education/Moodle Esemtia és personal i individual. L'usuari es
compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de
qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació.
L'usuari es compromet a notificar al tutor/direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua
d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es
compromet a no accedir ni intentar accedir a comptes de correu aliens ni als espais als
quals no tingui accés amb el seu perfil. És una falta greu facilitar i oferir accés al propi
compte a persones no autoritzades. El compte és personal i intransferible. Per tal de
garantir la seguretat, l’usuari es compromet a tancar la sessió sempre.
4.Els usuaris o representants legals són responsables de totes les activitats realitzades amb
els seus comptes d'accés i la seva bústia associada al Col·legi Yglesias.
5.L'ús dels comptes ha de respectar, en tot moment, les normes de convivència del centre i
el seu incompliment pot comportar la limitació d'accés als comptes.
6.L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de G Suite for
education/Moodle Esemtia d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la
legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita que vulneri els drets o interessos de
tercers.
7.L’usuari d’un compte de G Suite for education/Moodle Esemtia es compromet a tenir una
actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en
espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals,
difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.
8.En el cas que hi hagi indicis que el compte d'un alumne es pugui veure involucrat en
casos greus de disciplina com ciberassetjament, podrà ser intervingut, suspès i/o supervisat
per la Direcció del centre i les autoritats pertinents, si s’escau.
9.Es desactivarà el compte de G Suite for Education i l’accés al Moodle Esemtia quan
l’alumne deixi d’estar escolaritzat en el centre.
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