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POLÍTICA	D’ÚS	I	PRIVACITAT	DE	COMPTES	
D’OFFICE	365	
	

1.	DESCRIPCIÓ	DEL	SERVEI	
Els	comptes	de	Microsoft	Office	365	tenen	l’objectiu	de	donar	suport	a	les	funcions	de	comunicació	i	treball	de	tot	el	
personal	 contractat	 i	 l’alumnat	 de	 centres	 educatius	 de	Maristes	 Catalunya	 (Província	 L’Hermitage)	 segons	 el	 que	
estableix	l’acord	amb	Microsoft.	

Per	accedir	a	aquests	 recursos,	aquesta	política	d’ús	 i	privacitat	haurà	de	ser	acceptada	per	 la	persona	posseïdora	
d’un	 compte	 d’usuari,	 és	 a	 dir,	 pel	 personal	 col·legial	 i	 provincial	 contractat	 o	 voluntari,	 l’alumnat	 amb	 edat	 de	
catorze	anys	o	més	i	les	famílies	d’alumnes	de	menys	de	catorze	anys	als	quals	es	proporcioni	un	compte	per	mitjà	
dels	seus	fills.	

Els	 comptes	 institucionals	 formen	 part	 de	 la	 plataforma	 dotada	 per	 Microsoft	 Office	 365,	 que	 compta	 amb	 els	
següents	 serveis	 integrats:	 aplicacions	 d’Office	 completament	 instal·lades,	Office	 a	 tauletes	 i	 telèfons,	 versions	 en	
línia	d’Office,	emmagatzematge	i	ús	compartit	d’arxius	(OneDrive),	correu	electrònic,	calendari	i	contactes	(Outlook),	
reunions	 online	 (Skype),	 lloc	 d’intranet	 (SharePoint),	 xarxa	 social	 corporativa	 (Yammer),	 llibreta	 de	 classe	 del	
OneNote	 (OneNote	 Class	 Notebook).	 No	 tots	 els	 serveis	 estaran	 disponibles	 a	 través	 de	Microsoft	 Office	 365	 de	
Maristes	Catalunya	(Província	L’Hermitage).	

Els	 serveis	 que	 ofereix	 Microsoft	 Office	 365	 amb	 els	 dominis	 maristes.alumne.cat	/	 maristes.cat	/	 maristes.com	/	
maristes.org	són	serveis	administrats	per	Maristes	Catalunya	(Província	L’Hermitage).	

L’administrador	del	domini,	el	qual	ha	de	ser	un	membre	o	un	delegat	de	 l’Equip	Directiu	o	de	 la	Titularitat,	és	 la	
persona	 que	 administra	 Microsoft	 Office	 365	 i	 serà	 l’últim	 responsable	 de	 l’administració	 i	 gestió	 de	 comptes	 i	
aplicacions	a	l’escriptori	digital	d’administració.	

• Office	 Professional	 Plus:	 inclou	 el	 paquet	 complet	 d’Office	 de	 tipus	 empresarial.	 Una	 eina	 completa	 que	
garanteix	la	productivitat	i	us	ofereix	les	últimes	versions	de	totes	les	aplicacions	d’escriptori	d’Office	en	tot	
moment.	A	més,	amb	Office	Web	Apps,	tindreu	accés	als	documents,	el	correu	electrònic	i	els	calendaris	des	
de	pràcticament	qualsevol	dispositiu.	

• Exchange	Online:	els	serveis	en	línia	d’Exchange	Online	proporcionen	un	accés	enriquit,	senzill	i	més	segur	al	
correu	electrònic,	calendari,	contactes	i	tasques	a	través	d’ordinadors,	llocs	web	i	dispositius	mòbils.	

• Sharepoint	Online:	facilita	la	col·laboració	empresarial	oferint	un	lloc	centralitzat	per	compartir	documents	i	
informació	amb	els	companys	de	feina.	

• Skype	Empresarial:	ofereix	una	solució	única	que	uneix	veu,	missatgeria	 instantània	 i	conferències	d’àudio,	
vídeo	i	web	mitjançant	una	experiència	simplificada.	

• Office	Web	Apps:	 consulteu,	 compartiu	 i	editeu	documents	de	Microsoft	Word,	Microsoft	Excel,	Microsoft	
PowerPoint	i	Microsoft	OneNote	en	línia.	

• Yammer:	 és	 una	 xarxa	 social	 privada	 que	 esdevé	 un	 espai	 per	 proporcionar	 una	 comunicació	 fluida	 i	
bidireccional.	

L’accés	als	 comptes	de	Microsoft	Office	365	es	 realitza	de	 forma	unificada	a	 l’adreça	http://office.maristes.cat	 a	 la	
qual	també	es	pot	accedir	a	través	de	https://login.microsoftonline.com,	com	a	adreça	secundària.	



 
 

		 2. CONDICIONS	DEL	SERVEI	
	

2.1.	CONDICIONS	GENERALS	

1. Els	comptes	de	Microsoft	Office	365	de	Maristes	Catalunya	(Província	L’Hermitage)	constitueixen	un	servei	
que	 la	 institució	 proporciona	 a	 docents,	 personal	 d’administració	 i	 serveis,	 i	 a	 l’alumnat	 que	 cursa	
l’ensenyament	reglat	i	està	matriculat	en	una	escola	marista.	

2. Només	 podran	 fer	 servir	 els	 comptes	 de	 Microsoft	 Office	 365	 els	 docents,	 el	 personal	 d’administració	 i	
serveis,	i	els	alumnes	que	cursin	un	ensenyament	reglat,	per	a	tasques	relacionades	amb	la	seva	activitat	de	
gestió	o	educació.	

3. En	instal·lar	qualsevol	dels	programes	de	Microsoft	Office	365	ProPlus,	l’usuari	ha	acceptat	complir	amb	l’ús	
correcte	 i	 legal	 del	 software	 d’Office	 365	 ProPlus	 i	 és	 responsable	 de	 qualsevol	 ús	 incorrecte	 i	 il·legal	 del	
software.	

4. La	 publicació	 i	 distribució	 de	 qualsevol	 tipus	 de	 contingut	 per	mitjà	 dels	 serveis	 i	 aplicacions	 vinculats	 als	
comptes	 de	Microsoft	 Office	 365	 s’haurà	 de	 realitzar	 d’acord	 amb	 la	 legislació	 vigent	 sobre	 protecció	 de	
dades	de	caràcter	personal.	

5. Queda	 estrictament	 prohibit	 l’ús	 dels	 comptes	 de	 Microsoft	 Office	 365	 de	 Maristes	 Catalunya	 (Província	
L’Hermitage)	i	de	tots	els	serveis	i	aplicacions	vinculades	per	a	activitats	comercials	i/o	publicitàries.	

6. Els	usuaris	amb	un	compte	o	els	seus	representants	legals	són	responsables	de	totes	les	activitats	realitzades	
amb	els	seus	comptes	d’accés	i	la	seva	bústia	associada.	

7. És	una	falta	greu	facilitar	i	oferir	accés	al	compte	propi	a	persones	no	autoritzades.	
8. És	responsabilitat	de	cada	usuari	procurar	la	salvaguarda	de	les	dades	emmagatzemades	a	les	aplicacions	de	

Microsoft	Office	365.	L’usuari	pot	descarregar	una	còpia	de	totes	les	dades,	com	ara	correus	electrònics,	cites	
de	calendari	i	contactes	i	tasques,	a	un	equip	local,	en	qualsevol	moment	i	per	qualsevol	motiu	sense	l’ajuda	
de	Microsoft,	gràcies	als	assistents	d’importació	i	exportació.	Els	documents	de	SharePoint	Online	es	poden	
descarregar	en	qualsevol	moment	des	de	l’àrea	de	treball	a	l’equip	local.	

9. Maristes	Catalunya	(Província	L’Hermitage)	podrà	crear	comptes	per	a	l’administració	de	còpies	de	seguretat	
i	habilitar	LDAP	i	inicis	de	sessió	únics	per	a	l’autenticació	amb	tercers	serveis.	

2.2.	CONDICIONS	DELS	COMPTES	MICROSOFT	OFFICE	365	PER	A	DOCENTS	I	PAS	
	 	

1. Els	 comptes	 de	 Microsoft	 Office	 365	 es	 concedeixen	 a	 tot	 el	 personal	 de	 Maristes:	 docents	 i	 personal	
d’administració	i	serveis	en	actiu.	

2. Aquests	comptes	són	de	comptes	de	treball	sota	el	domini	de	Maristes.	Quan	un	docent	o	un	membre	del	
personal	 d’administració	 i	 serveis	 deixi	 de	 complir	 la	 condició	 de	 treballador,	 el	 seu	 compte	 de	Microsoft	
Office	365	no	es	donarà	de	baixa	(sí	que	es	donaran	de	baixa	els	serveis	extres	que	s’ofereixen	 inicialment	
amb	el	compte).	

3. Cada	docent	només	disposarà	d’un	únic	compte	de	Microsoft	Office	365.	
4. En	cas	que	s’acabi	la	relació	contractual	amb	el	col·legi	o	obra	a	la	qual	es	prestava	servei,	els	usuaris	donen	

autorització	 a	 Maristes	 Catalunya	 (Província	 L’Hermitage)	 per	 transferir	 el	 contingut	 emmagatzemat	 a	
OneDrive	a	un	altre	compte	que	la	direcció	determini	i	esborrar	el	seu	compte	d’usuari.	

5. L’ús	del	correu	electrònic	des	de	la	plataforma	Office	365	com	a	mitjà	per	a	la	transmissió	de	dades	personals	
de	 caràcter	 confidencial	 es	 podrà	 fer	 únicament	 si	 es	 prenen	 les	 mesures	 oportunes	 d’encriptació	 que	
salvaguarden	la	informació.	

6. El	correu	electrònic	és	una	eina	per	a	l’intercanvi	d’informació	entre	persones,	no	un	mitjà	de	difusió	massiu	i	
indiscriminat	d’informació.	

7. La	 Llei	 orgànica	 de	 protecció	 de	 dades	 de	 caràcter	 personal	 (LOPD)	 estableix	 que	 les	 adreces	 de	 correu	
electrònic	 constitueixen	 una	 dada	 de	 caràcter	 personal,	 per	 la	 qual	 cosa	 el	 seu	 tractament	 ha	 de	 ser	



confidencial.	En	cas	que	en	una	comunicació	múltiple	s’introdueixin	les	adreces	de	correu	electrònic	per	fer-
ne	l’enviament	a	terceres	persones,	cal	inserir-les	al	camp	CCO	(missatge	amb	còpia	oculta)	per	no	infringir	
el	que	disposa	 l’article	10	de	 la	LOPD	 i,	d’aquesta	manera,	 la	 llista	de	destinataris	del	correu	electrònic	no	
serà	visible	per	a	qui	el	rebi.	

8. Es	recomana	incloure	a	tots	els	correus	electrònics	el	text	legal	que	indiqui	al	destinatari	els	aspectes	legals	
als	 quals	 puguin	 estar	 subjectes	 els	 correus	 remesos:	 «Us	 informem	 que	 la	 informació	 inclosa	 en	 aquest	
correu	electrònic	és	confidencial	i	és	d’ús	exclusiu	del	destinatari	esmentat	a	dalt.	Si	llegiu	aquest	missatge	i	
no	sou	el	destinatari	indicat,	us	recordem	que	qualsevol	ús,	divulgació,	distribució	i/o	reproducció	d’aquesta	
comunicació	sense	autorització	expressa	està	totalment	prohibit	en	virtut	de	la	legislació	vigent.	Si	heu	rebut	
aquest	 missatge	 per	 error,	 us	 demanem	 que	 ens	 ho	 feu	 saber	 immediatament	 per	 aquesta	 via	 i	 que	 el	
destruïu.»	

9. L’usuari	no	haurà	d’acceptar	documents	ni	arxius	adjunts	que	provinguin	de	desconeguts	o	que	tinguin	un	
origen	poc	fiable,	ni	seguir	enllaços	a	formularis	on	es	demanin	claus	o	noms	d’usuari.	

10. Haureu	 de	 comunicar	 a	 la	 direcció	 qualsevol	 incidència,	 com	 ara	 l’ús	 indegut	 o	 no	 autoritzat	 del	 vostre	
compte	de	correu	electrònic	(fer	difusió	de	continguts	de	caràcter	racista,	xenòfob,	pornogràfic,	sexista;	fer	
apologia	del	terrorisme	o	atemptar	contra	els	drets	humans	o	dret	a	la	intimitat,	l’honor,	la	pròpia	imatge	o	
contra	 la	 dignitat	 de	 les	 persones;	 fer	 difusió	 de	 missatges	 sense	 identificar,	 de	 missatges	 comercials	 o	
propagandístics	 sense	 autorització	 expressa,	 propagació	 de	 cartes	 encadenades,	 etc	 )	 al	 correu	
fchampagnat.dir@maristes.cat	 	 o	 incidències	 relacionades	 amb	 el	 funcionament	 del	 compte	 a	 través	 de	
l’adreça	de	correu:	fch.informatica@maristes.cat.	
	

2.3.	CONDICIONS	DELS	COMPTES	MICROSOFT	OFFICE	365	DE	L’ALUMNAT	
	

1. Maristes	Catalunya	(Província	L’Hermitage)	donarà	d’alta	comptes	per	al	seu	alumnat.	
2. Per	 fer	ús	dels	 comptes	d’Office,	els	alumnes	de	catorze	anys	o	més	 i	 els	pares	o	 responsables	 legals	dels	

alumnes	menors	 de	 catorze	 anys	 han	de	manifestar	 que	 estan	d’acord	 amb	 la	 política	 d’ús	 i	 privacitat	 de	
comptes	de	Microsoft	Office	365.	

3. Cada	alumne	només	podrà	tenir	un	únic	compte	de	Microsoft	Office	365	i	el	farà	servir	exclusivament	per	a	
l’àmbit	escolar	i	educatiu.	

4. Quan	un	alumne	deixi	d’estar	matriculat	al	col·legi	de	Maristes	Catalunya	(Província	L’Hermitage),	es	farà	el	
canvi	de	compte	d’usuari	a	alumni,	amb	autorització	prèvia	de	l’alumne.	

5. L’ús	 del	 compte	 haurà	 de	 respectar	 les	 normes	 de	 convivència	 escolars	 vigents	 i	 estar	 d’acord	 amb	 la	
“Directiva	d’ús	acceptable	de	Microsoft	Office	365”.	

6. Maristes	 Catalunya	 (Província	 L’Hermitage)	 es	 reserva	 el	 dret	 de	 condicionar	 el	 desplegament	 de	 les	
aplicacions	en	funció	de	criteris	pedagògics	i	l’edat	de	l’alumnat.	

7. En	cas	que	hi	hagi	indicis	que	el	compte	d’un	alumne	es	pugui	veure	involucrat	en	casos	greus	de	disciplina,	
com	 ara	 el	 ciberassetjament	 escolar,	 la	 direcció	 del	 col·legi	 podrà	 intervenir,	 suspendre	 i/o	 supervisar	 els	
comptes	pertinents.	

8. El	correu	electrònic	és	una	eina	per	a	l’intercanvi	d’informació	entre	persones,	no	un	mitjà	de	difusió	massiu	i	
indiscriminat	d’informació.	

9. La	 Llei	 orgànica	 de	 protecció	 de	 dades	 de	 caràcter	 personal	 (LOPD)	 estableix	 que	 les	 adreces	 de	 correu	
electrònic	 constitueixen	 una	 dada	 de	 caràcter	 personal,	 per	 la	 qual	 cosa	 el	 seu	 tractament	 ha	 de	 ser	
confidencial.	En	cas	que	en	una	comunicació	múltiple	s’introdueixin	les	adreces	de	correu	electrònic	per	fer-
ne	l’enviament	a	terceres	persones,	cal	inserir-les	al	camp	CCO	(missatge	amb	còpia	oculta)	per	no	infringir	
el	que	disposa	 l’article	10	de	 la	LOPD	 i,	d’aquesta	manera,	 la	 llista	de	destinataris	del	correu	electrònic	no	
serà	visible	per	a	qui	el	rebi.	

10. Es	recomana	incloure	a	tots	els	correus	electrònics	el	text	legal	que	indiqui	al	destinatari	els	aspectes	legals	
als	 quals	 puguin	 estar	 subjectes	 els	 correus	 remesos:	 «Us	 informem	 que	 la	 informació	 inclosa	 en	 aquest	
correu	electrònic	és	confidencial	i	és	d’ús	exclusiu	del	destinatari	esmentat	a	dalt.	Si	llegiu	aquest	missatge	i	
no	sou	el	destinatari	indicat,	us	recordem	que	qualsevol	ús,	divulgació,	distribució	i/o	reproducció	d’aquesta	
comunicació	sense	autorització	expressa	està	totalment	prohibit	en	virtut	de	la	legislació	vigent.	Si	heu	rebut	



aquest	 missatge	 per	 error,	 us	 demanem	 que	 ens	 ho	 feu	 saber	 immediatament	 per	 aquesta	 via	 i	 que	 el	
destruïu.»	

11. L’usuari	no	haurà	d’acceptar	documents	ni	arxius	adjunts	que	provinguin	de	desconeguts	o	que	tinguin	un	
origen	poc	fiable,	ni	seguir	enllaços	a	formularis	on	es	demanin	claus	o	noms	d’usuari.	

11. Haureu	 de	 comunicar	 a	 la	 direcció	 qualsevol	 incidència,	 com	 ara	 l’ús	 indegut	 o	 no	 autoritzat	 del	 vostre	
compte	de	correu	electrònic	(fer	difusió	de	continguts	de	caràcter	racista,	xenòfob,	pornogràfic,	sexista;	fer	
apologia	del	terrorisme	o	atemptar	contra	els	drets	humans	o	dret	a	la	intimitat,	l’honor,	la	pròpia	imatge	o	
contra	 la	 dignitat	 de	 les	 persones;	 fer	 difusió	 de	 missatges	 sense	 identificar,	 de	 missatges	 comercials	 o	
propagandístics	 sense	 autorització	 expressa,	 propagació	 de	 cartes	 encadenades,	 etc.),	 al	 correu	
fchampagnat.dir@maristes.cat	 o	 incidències	 relacionades	 amb	 el	 funcionament	 del	 compte	 a	 través	 de	
l’adreça	de	correu:	fch.informatica@maristes.cat.	

12. 	
2.4.	CLÀUSULA	

	
1. Tots	 els	 empleats	 amb	 un	 compte	 de	 Microsoft	 Office	 365,	 els	 pares,	 tutors	 o	 representants	 legals	 dels	

alumnes	 que	 administren	 un	 compte	 d’usuari,	 i	 l’alumnat	 de	 més	 de	 catorze	 anys	 titulars	 d’un	 compte	
hauran	de	manifestar	 la	 seva	conformitat	amb	aquesta	política	d’ús	 i	privacitat	dels	comptes	de	Microsoft	
Office	 365	 de	Maristes,	 així	 com	 amb	 la	 «Directiva	 d’ús	 acceptable»	 i	 les	 «Condicions	 d’ús	 del	 Portal»	 de	
Microsoft	Online	Services,	enllaços	a	link	que	trobaràs	en	aquest	mateix	document.	

2. En	 cas	 que	 s’adverteixi	 un	 incompliment	 de	 les	 condicions	 anunciades	 sobre	 la	 prestació	 del	 servei,	 el	
responsable	de	l’administració	dels	comptes	es	reserva	la	potestat	de	desactivar	o	donar	de	baixa	qualsevol	
compte	de	Microsoft	Office	365	de	Maristes,	fins	i	tot,	sense	previ	avís.	

	
2.5.	PRIVACITAT,	SEGURETAT	I	TRACTAMENT	DE	DADES	

	
Informació	del	Centre	de	confiança	d’Office	365:	
Amb	Office	 365,	 les	 dades	 són	 vostres:	 us	 pertanyen,	 en	 teniu	 el	 control	 i,	 si	 decidiu	 abandonar	 el	 servei,	 podeu	
descarregar-les	o	transferir-les	amb	total	llibertat.	Els	principis	bàsics	del	nostre	enfocament	per	guanyar	i	mantenir	
la	vostra	confiança	són	aquests:	

• Seguretat	integrada	
o Seguretat	de	nivell	del	servei	a	través	d’una	defensa	exhaustiva.	
o El	servei	inclou	controls	de	client.	
o Reforç	de	la	seguretat	i	procediments	operatius	recomanats.	

• Disseny	que	garanteix	la	privacitat	
o No	fem	servir	les	vostres	dades	amb	objectius	publicitaris.	
o Disposeu	d’un	gran	nombre	de	controls	de	privacitat.	
o Podeu	transferir	les	vostres	dades	amb	total	llibertat.	

• Compliment	continuat	
o Processos	proactius	per	complir	amb	les	necessitats	canviants	de	compliment.	
o Controls	de	client	per	al	compliment	organitzatiu.	
o Avaluació	independent	per	complir	amb	els	canvis	normatius.	

• Operacions	transparents	
o Podeu	saber	on	s’emmagatzemen	les	vostres	dades	i	qui	hi	té	accés.	
o Visibilitat	de	la	disponibilitat	i	els	canvis	en	el	servei.	
o Garantia	amb	suport	financer	de	temps	d’activitat	del	99,9%.	

	
	
	
	

3.	INFORMACIÓ	ADDICIONAL	DE	MICROSOFT	OFFICE	365	
1. Microsoft	Online	Services	–	Informació	legal:	

	 	 https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=13&langid=es-es	



2. Microsoft	Online	Services	–	Directiva	d’ús	acceptable:	
https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?langid=es-es&docid=12	
	

3. Microsoft	Online	Services	–	Condicions	d’ús	del	portal:	
	 	 https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?langid=es-es&docid=30	

4. Microsoft	Online	Services	–	Avís	de	privacitat:	
https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?langid=es-es&docid=18	

5. Centre	de	confiança	d’Office	365:	
https://products.office.com/es-es/business/office-365-trust-center-welcome	


