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Almussafes, juliol de 2020 

 

ALTA CORREU CORPORATIU ALUMNAT 

 

L’IES Almussafes està impulsant un programa experimental en el qual a tot l’alumnat del nostre centre té una bústia de correu electrònic amb 
la nostra marca corporativa “iesalmusafes.org” de manera gratuïta a l’hora de la matriculació al centre. 

Amb aquesta mesura podrem ensenyar també la competència tecnològica, necessària en un món que avança cada vegada més globalitzat i 
tecnològic, i en un entorn totalment controlat i supervisat pel centre. Volem educar al nostre alumnat en un ús responsable, útil, eficient i 
eficaç de les noves tecnologies i tot allò que els pot brindar... I al voltant del correu electrònic girarà molta rutina diària de la nostra tasca 
docent que millorarà la comunicació, coordinació i interacció amb ells i elles: G-Suite for Education (Google) i AULES. A banda també te 
altres beneficis com una llicència gratuïta del paquet ofimàtic OFFICE 365. 

Sota aquest correu electrònic tenim un control total des del centre: podem modificar la contrasenya a petició dels pares i bloquejar el compte 
en el cas que es detecte un ús fraudulent. Totes les consultes i incidències hauran d’anar adreçades a direccio@iesalmussafes.org. 

Recomanem des del centre no obstant, que aquests correus puguen ser supervisats per les famílies i que inclús puguen rebre en còpia totes 
aquelles comunicacions que des del centre se’ls envie. Hem preparat diferents informacions que els serà útils a la nostra web:  

 Per a més informació consulten la web http://www.iesalmussafes.org/correus-corporatius-alumnes.  

 Per a informació legal sobre la plataforma poden accedir a https://www.iesalmussafes.org/legal 

 Trobaran els manuals de les diferents plataformes a https://www.iesalmussafes.org/manuals 

En compliment de la normativa vigent necessitem l’autorització dels pares dels menors de 14 anys per a emprendre aquesta 
interessant iniciativa amb fins únicament docents i acadèmics, i no s’utilitzaran aquestes dades per a uns altres fins sense el seu 
consentiment explícit. 

................................................................................................................................................................................................................. 

En/Na..................................................................... pare/mare de l’alumne/a: ......................................................................................... 

del curs .................................... i de .............. anys d’edat, manifeste què 

 

□ AUTORITZE al centre a la creació i tractament d’un correu electrònic per al meu/a fill/a amb fins únicament acadèmics i docents. 

□ NO AUTORITZE i  sol·licite que es tanque el correu electrònic del meu/a fill/a fins que tinga l’edat de 14 anys . 

Aquesta autorització tindrà vigència mentre l’alumne/a estiga escolaritzat al nostre centre i/o vigència permanent quan haja complit 14 anys 

I per a que conste signe la present el dia de la data. 

Almussafes a ....... d’/de ...................................... 20... 

Signatura 

 

......................... 
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