
Consentiment dels pares o tutors per a G Suite 
 
Als pares i tutors, 
 
En l'IES Gaia de San Vicente del Raspeig, utilitzem G Suite per a l'Educació (G Suite for Education), 

i estem sol·licitant el seu permís per a proporcionar i administrar un compte de G Suite per a l'Educació 

del seu fill. G-Suite per a l'Educació és un conjunt d'eines de productivitat educativa de Google que 

inclouen Gmail, Calendari, Documents, Classroom i més. És utilitzat per desenes de milions 

d'estudiants i mestres de tot el món. En l'IES Gaia els estudiants utilitzaran els comptes de G-Suite 

per a completar les seues tasques, comunicar-se amb els seus mestres, utilitzar les tauletes i 

Chromebooks del centre i aprendre habilitats de ciutadania digital del segle XXI. 
 
L'avís a continuació proporciona respostes a preguntes freqüents sobre el que Google pot i no 

pot fer amb la informació personal del seu fill, incloent: 
 

Quina informació personal arreplega Google? 
 

Com utilitza Google aquesta informació? 
 

Google divulgarà la informació personal del meu fill? 
 

Utilitza Google la informació personal dels estudiants amb finalitats publicitàries? 
 

Pot el meu fill compartir informació amb altres persones usant el compte de G Suite per 

a l'Educació? 
 
Per favor llija acuradament. Faça'ns arribar qualsevol pregunta, i signe a baix per a indicar que 

vostè ha llegit l'avís i dóna el seu consentiment. Si vostè no proporciona el seu consentiment, 

nosaltres no crearem un compte de G Suite per a l'Educació per al seu fill. No proporcionar el 

consentiment per a usar els serveis de Google tindrà un impacte en l'experiència educativa del 

seu fill. Per exemple, els estudiants que no puguen usar els serveis de Google poden requerir 

utilitzar un altre programari per a completar tasques o col·laborar amb els seus companys. 
 
Aquest document es mantindrà arxivat i serà vàlid per a tots els anys que el seu estudiant 

assistisca a l'IES Gaia. 
 
Done permís perquè l'IES  Gaia de Sant Vicent del Raspeig  creu / mantinga un compte de 

G Suite per a l'Educació per al meu fill i perquè Google recopile, use i revele informació 

sobre el meu fill sol per als propòsits descrits en l'avís a continuació. 
 

 

Gràcies, 
 
Juan Manuel Dávila - Director del IES Gaia – 
 
 
 
 
 

Data 



Avís per als pares i tutors sobre G Suite per a l'Educació 
 

Aquest avís descriu la informació personal que proporcionem a Google per a aquests comptes i 

com Google recopila, usa i divulga informació personal dels estudiants en relació amb aquests 

comptes. 
 

En utilitzar els seus comptes de G Suite per a l'Educació, els estudiants poden accedir i utilitzar 

els següents "Serveis Principals" oferits per Google (descrits en 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html ): 
 

Correu electrònic (Gmail) 

Calendari (Calendar) 
Saló de Classes (Classroom) 
Contactes (Contacts) 
Emmagatzematge (Drive i Vault) 
Documents (Docs) 

Formularis (Forms) 
Grups (Groups) 
Llibretes de notes (Keep) 

Fulls de càlcul (Sheets) 
Llocs web (Sites) 
Diapositives (Slides) 
Conversa / Reunions (Talk/ Hangouts) 

 
A més, també permetem als estudiants accedir a alguns altres serveis de Google amb els seus 

comptes de G Suite per a l'Educació. Específicament, el seu fill pot tenir accés a "Serveis 

Addicionals": 
 

Google Play: permet als estudiants descarregar aplicacions educatives autoritzades que 

són suggerides pels seus mestres. 
 

YouTube: permet als estudiants veure vídeos aprovats pel Districte amb finalitats 

educatives. 
 

Google Maps: permet als estudiants veure mapes de Google. 
 

Google proporciona informació de les dades que recopila, així com sobre com utilitza i revela la 

informació que arreplega dels comptes de G Suite per a l'Educació en el seu Avís de Privadesa 

de G Suite per a l'Educació. Vostè pot llegir l'avís en línia en 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

 

Vostè pot revisar aquesta informació íntegrament, però a continuació hi ha respostes a algunes 

preguntes freqüents: 

 

 

  

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Quina informació personal arreplega Google? 
 

En crear un compte d'estudiant, l'IES  Gaia pot proporcionar a Google certa informació personal 

de l'estudiant, incloent, per exemple, un nom, adreça de correu electrònic i contrasenya. Google 

també pot recopilar informació personal directament dels estudiants, com el número de telèfon 

per a la recuperació de comptes o una foto de perfil agregada al compte de G Suite per a 

l'Educació. 
 

Quan un estudiant utilitza els serveis de Google, Google també recopila informació basada en 

l'ús d'aqueixos serveis. Açò inclou: 
 

Informació del dispositiu, com el model de maquinari, la versió del sistema operatiu, els 

identificadors de dispositius únics i la informació de la xarxa mòbil, incloent el número de 

telèfon; 
 

Informació de registre, incloent detalls de com un usuari va utilitzar els serveis de Google, 

la informació d'esdeveniments del dispositiu i l'adreça del protocol d'Internet (IP) de 

l'usuari; 
 

Informació d'ubicació, segons el determinat per diverses tecnologies, incloent l'adreça IP, 

GPS i altres sensors; 
 

Nombres d'aplicació únics, com el nombre de versió de l'aplicació; i 
 

Cookies o tecnologies similars que s'utilitzen per a recopilar i emmagatzemar informació 

sobre un navegador o dispositiu, com l'idioma preferit i altres ajustos. 

 

 

Com utilitza Google aquesta informació? 
 

En els Serveis Principals de G Suite per a l'Educació, Google utilitza la informació personal de 

l'estudiant per a proporcionar, mantenir i protegir els serveis. Google no publica anuncis en els 

Serveis Principals ni utilitza informació personal recollida en els Serveis Bàsics amb finalitats 

publicitàries. 
 
En els Serveis Addicionals de Google, Google utilitza la informació recopilada de tots els Serveis 

Addicionals per a proporcionar, mantenir, protegir i millorar-los, per a desenvolupar altres nous i 

per a protegir a Google i els seus usuaris. Google també pot usar aquesta informació per a oferir 

contingut adaptat, com a resultats de cerca més rellevants. Google pot combinar informació 

personal d'un servei amb la informació, incloent informació personal, d'altres serveis de Google. 

 

Utilitza Google la informació personal dels estudiants perquè els 

usuaris de les escoles dirigisquen la publicitat? 
 
No. Per als usuaris de G Suite per a l'Educació en escoles primàries i secundàries, Google no 

utilitza la informació personal de l'usuari (ni cap informació associada a un compte de G Suite 

per a l'Educació) per a dirigir anuncis, ja siga en els Serveis Principals, o en altres Serveis 

Addicionals als quals s'accedeix mentre s'utilitza un compte de G Suite per a l'Educació. 
 



Pot el meu fill compartir informació amb altres persones usant el 

compte de G Suite per a l'Educació? 
 
Nosaltres podem permetre que els estudiants accedisquen als serveis de Google, com Google Docs 

i Sites , que inclouen funcions en les quals els usuaris poden compartir informació amb uns altres o 

públicament. Quan els usuaris comparteixen informació públicament, pot ser trobat  pels motors de 

cerca, inclòs Google. 

 

 

Google divulgarà la informació personal del meu fill? 
 

Google no compartirà informació personal amb empreses, organitzacions i persones físiques fóra 

de Google, llevat que s'aplique alguna de les següents circumstàncies: 

 

 

Amb el consentiment dels pares o tutors. Google compartirà informació personal amb 

empreses, organitzacions o persones físiques fóra de Google quan es tinga el 

consentiment dels pares (per a usuaris menors de l'edat de consentiment), que poden 

obtenir-se a través de les escoles de G Suite per a l'Educació. 
 

Amb l'IES Gaia. Els comptes de G Suite per a l'Educació, a causa que són comptes 

administrats per l'institut , proveeixen als administradors accés a la informació 

emmagatzemada en elles. 
 

Per a processament extern. Google pot proporcionar informació personal a afiliats o 

altres empreses o persones de confiança per a processar-la per a Google, d'acord amb 

les instruccions de Google i de conformitat amb l'avís de privadesa de G Suite per a 

l'Educació i qualsevol altra mesura de confidencialitat i seguretat apropiades. 
 

Per raons legals. Google compartirà informació personal amb empreses, organitzacions 

o persones alienes a Google si es té la creença de bona fe que l'accés, ús, preservació o 

divulgació de la informació és raonablement necessària para: 
 

Complir amb qualsevol llei aplicable, regulació, procés legal o sol·licitud 

governamental executable. 

Fer complir els Termes de Servei aplicables, inclosa la recerca de possibles 

infraccions. 
 

Detectar, prevenir, o d'una altra manera resoldre problemes de frau, seguretat o 

tècnics. 
 

Protegir contra danys als drets, propietat o seguretat de Google, els usuaris de 

Google o el públic, segons ho requerisca o permeta la llei. 
 
Google també comparteix informació no personal, com a tendències sobre l'ús dels seus serveis, 

públicament i amb els seus socis. 

 

 

 

 

 



Quines opcions tinc com a pare o tutor? 
 

En primer lloc, pot acceptar la recopilació i l'ús de la informació del seu fill a Google. Si no 

proporciona el seu consentiment, no crearem un compte de G Suite per a l'Educació per al seu 

fill, i Google no recopilarà o utilitzarà la informació del seu fill com es descriu en aquest avís. 
 

Si accepta l'ús de G Suite per a l'Educació per al seu fill, pot accedir o sol·licitar l'eliminació de 

l'explica G Suite per a l'Educació del seu fill, posant-se en contacte amb Juan Manuel Dávila en 

el 965936595 o direccion@institutogaia.és. Si desitja interrompre la recopilació o l'ús de la 

informació del seu fill, pot sol·licitar que utilitzem els controls de servei disponibles per a limitar 

l'accés del seu fill a funcions o serveis, o eliminar el compte del seu fill per complet. Vostè i el seu 

fill també poden visitar https://myaccount.google.com mentre accedeixen al compte de G Suite 

for Education per a veure i administrar la informació personal i la configuració del compte. 
 

 

Què passa si tinc més preguntes o volguera llegir més? 
 

Si té preguntes sobre el nostre ús dels comptes de G Suite per a l'Educació de Google o sobre 

les opcions disponibles per a vostè, comunique amb Juan Manuel Dávila en el 965936595 o 

direccion@institutogaia.es. Si desitja obtenir més informació sobre com Google recopila, utilitza 

i divulga informació personal per a proveir-nos serveis, per favor consulte el Centre de Privadesa 

de G Suite per a l'Educació (en https://www.google.com/edu/trust/), l'Avís de Privadesa de G 

Suite per a l'Educació (en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) i la Política de 

Privadesa de Google (en https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
 
Els serveis principals de G Suite per a Educació ens són proporcionats sota l'Acord  
d'Apps per a l'Educació de Google (en  
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) [si l'escola / districte ha  
acceptat l'Esmena del Processament de Dades (consulte  
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en), inserisca: i l'Esmena de Processament  
de Dades (en https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 
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