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INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EMPRESA ESEMTIA 
 

Benvolgudes famílies, 

 

L’Institut Menéndez y Pelayo, us informa que durant el curs escolar 2019 2020 continuarem fent servir els 

serveis de l’empresa ESEMTIA, que posa al nostre abast una plataforma informàtica per oferir un servei 

educatiu amb una sèrie d’eines i recursos per a la gestió del centre.  

 

A través de la Plataforma Esemtia les famílies poden realitzar el seguiment acadèmic dels seus fills/es, rebre 

comunicats d’absències i retards i també les diferents circulars informatives que enviï el centre a través de 

correu electrònic.  

 

Us informem que per poder disposar del servei de comunicació de faltes d’assistència és requisit 

indispensable descarregar al dispositiu mòbil personal, l’aplicació que l’empresa Esemtia posa a l’abast de les 

famílies. 

 

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusiva d’acord amb els 

propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat 

dels usuaris d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a l’empresa Esemtia per a la 

realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en nom, cognoms, adreça electrònica i postal i telèfons de 

contacte, tant de l’alumne/a com dels tutors/es legals, amb l’únic objectiu de poder accedir als serveis que 

ofereix la plataforma web, amb finalitats educatives.  

 

Us recordem que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, 
en les condicions previstes en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça del centre 
a8013226@xtec.cat. 
 
 

En/Na  ......................................................................................., amb DNI número................................ , com a 
responsable legal de l’alumne/a .................................................................... manifesta que ha estat 
informat/da de l’encàrrec de gestió que l’Institut Menéndez y Pelayo sol·licita a l’empresa ESEMTIA amb la 
finalitat exclusiva inclosa en aquesta sol·licitud, fins a la finalització de l’escolarització de l’alumne/a al centre.                                                                                                                                                                       

Lloc, data i signatura 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal 

 
 
 
 
 

               

mailto:a8013226@xtec.cat


 

 
 

   Via Augusta, 140 - 08006 Barcelona Tel. 932002755 Fax 932002256 www.institutmenendezypelayo.cat  

            

INFORMACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ EMPRESA GOOGLE INC 

 

Benvolgudes famílies, 

L’Institut Menéndez y Pelayo, us informa que utilitza l’aplicació Google Apps For Education (GAfE) 

actualment anomenada G-Suite for Education. Aquesta aplicació pretén, a través de tot un conjunt gratuït 

d’eines personalitzables i sense publicitat, que tant professors  com alumnes, treballin conjuntament per tal 

de millorar el procés d’aprenentatge dels vostres fills/filles. 

L’Institut Menéndez y Pelayo  es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusivament d’acord amb els 

propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per  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.  

Així mateix, us informem que les dades personals dels alumnes que es faciliten a l’empresa Google Inc.  per a 

la realització de l’encàrrec de gestió consisteixen en usuari (anonimitzat) i adreça electrònica, amb l’únic 

objectiu de poder accedir als serveis que ofereix la plataforma web amb finalitats educatives. Podeu obtenir 

la informació legal i d’ús dels serveis de la plataforma G-Suite, a través del següent enllaç:  

http://bit.ly/2f6UeZ5 

 

En/Na  ......................................................................................., amb DNI número................................ , com a 

responsable legal de l’alumne/a .................................................................... manifesta que ha estat 

informat/da de l’encàrrec de gestió que l’Institut Menéndez y Pelayo sol·licita a l’empresa GOOGLE Inc. amb 

la finalitat exclusiva inclosa en aquesta sol·licitud, fins a la finalització de l’escolarització de l’alumne/a al 

centre.                                                                                                                                                                       

Lloc, data i signatura 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal  
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