Direcció General de Tecnologies de la Informació
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2011
SOBRE ELS COMPTES CORPORATIUS DE CORREU ELECTRÒNIC
PER AL PERSONAL DOCENT
La Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la
Informació, disposa les instruccions següents sobre els comptes corporatius de correu electrònic per al
personal docent.
Fins a l’actualitat, els comptes de correu d’ús corporatiu assignats al personal docent de la Generalitat
Valenciana (funcionaris de carrera i funcionaris interins) pertanyien al domini @cv.gva.es.
Estos comptes de correu deixaran d’utilitzar-se per a les comunicacions oficials entre la Conselleria
d’Educació, Formació i Ocupació i el personal docent. Per a això, la Conselleria d’Educació, Formació i
Ocupació ha gestionat l’assignació de nous comptes de correu a tot el personal docent dins del domini
@gva.es.
Per a saber el compte de correu i la contrasenya assignats, s'ha d'entrar al portal del Servici d’Assistència
Informàtica (sai.edu.gva.es), i per mitjà de l’aplicació E-Clau (prèvia identificació amb l’usuari usat per a
l’accés a ITACA o per mitjà de firma electrònica) es podrà obtindre el nou compte de correu i la contrasenya.
El nou compte de correu assignat no requerix realitzar cap procés d’activació i pot ser utilitzat a través de
Webmail (https://webmail.docentes.gva.es) o bé per mitjà d’un client de correu (Mozilla Thunderbird, Outlook
Express, etc.).
Quant a les condicions d’ús, l’usuari es compromet a:
 Mantindre la confidencialitat del seu compte i de la seua contrasenya, i de totes le activitats realitzade
amb este compte.
 Canviar la contrasenya la primera vegada que accedisca al correu electrònic (el canvi de contrasenya
pot fer-se des de l’entorn Webmail (https://webmail.docentes.gva.es).
 No utilitzar el compte de correu como una ferramenta de difusió d’informació massiva. Pe a això hi ha
mitjants més adequats (web, FTP).
 Utilitzar el compte de correu per a l’intercanvi de missatges propis de l’exercici professional. Queda
prohibit usar-lo amb fins comercials o financers, així com la participació en cartes de cadena.
 No utilitzar el compte de correu per a anunciar l’aparició de virus, amenaces, etc. per part del personal
no autorizat.
Finalment, per a qualsevol incidència relacionada amb l’ús d’estos comptes de correu es podrà contactar
amb el Servici d’Assistència Informàtica (sai.edu.gva.es).
La qual cosa comunique per al seu coneixement i compliment.
València, 01 de desembre de 2011
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