Barcelona, 15 de setembre de 2020
INFORMACIÓ SOBRE PLATAFORMA VIRTUAL D’APRENENTATGE. G-SUITE FOR
EDUCATION
Benvolgudes famílies,
Anireu rebent cada una de les famílies i de forma personalitzada un correu
electrònic amb el tema correu corporatiu; en aquest mail trobareu una adreça de
correu corporatiu (per exemple: joseppalacios@acisarturmartorell.cat) que serà el
correu per gestionar la plataforma d’aprenentatge del vostre fill o filla, també rebreu
una contrasenya per accedir-hi.
-

Les famílies que vau accedir a final de curs passat, us haureu de tornar a
donar d’alta aquest any. Hi ha hagut un problema tècnic amb la caducitat dels
permisos i heu de tornar a fer l’accés. Demanem disculpes.

-

Rebreu un correu per cada un dels vostres fills i filles. Són correus
personalitzats.

-

Un cop rebeu el correu feu l’accés el més aviat possible.

-

Aquest correu corporatiu de centre serveix per tot el període
d’escolarització a l’escola. Quan deixen el centre o quan acaben 4t d’ESO,
deixa de ser operatiu.

-

El rebreu totes les famílies de 2n cicle d’infantil, primària i secundària.

-

Aquest correu té com a finalitat bàsica l’accés a la plataforma g-suite, és a dir,
com una eina pedagògica.

Ara per ara heu de fer les passes següents:
1. Obrir el correu electrònic que us arribarà de l’escola amb el tema correu
corporatiu
2. En el navegador que utilitzeu, escriviu gmail.com
3. Escriviu

l’adreça

del

vostre

fill

i

filla,

per

exemple,

joseppalacios@acisarturmartorell.cat
4. I la contrasenya que us hem fet arribar
5. Us demanarà que canvieu la contrasenya
6. Ja haureu accedit
7. Ara per ara no cal fer res més....seguirem informant

En data 15 de setembre de 2020, els cursos de 3r i 4t d’ESO haureu rebut ja el
correu amb l’adreça i la contrasenya per accedir a la plataforma.
Anirem enviant el correu personalitzat a cada grup classe; en el web de l’escola i per
via delegades de curs de whatsapp us informarem del dia que hem enviat els correus
a cada un dels cursos. Es tracta d’un procés lent ja que els correus cal enviar-los d’un
a un, però treballem per tenir-ho ben aviat.
Les famílies dels cursos de P3 a 2n d’ESO haureu de signar una autorització que teniu
penjada al web de centre. No és necessària pels cursos de 3r i 4t d’ESO.

L’equip directiu

