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Benvolgudes famílies, 

A l’escola, de 3r a 6è de primària, utilitzem el G suite for education, és una eina per 

treballar en línia, inclou accés a un núvol per disposar d’emmagatzematge en línia (i així no 

necessitar USB), a més d’altres eines com el Classroom (el que utilitzarem principalment). 

A través del Classroom podem compartir activitats amb els infants i una comunicació directa 

entre alumnat i professorat.  

A l’escola disposem de Chromebook’s (és un dispositiu tecnològic situat entre una tablet i 

un ordinador portàtil), per utilitzar-ho és necessari que cada alumne disposi d’un correu 

Gmail i una contrasenya per tal de poder accedir-hi. Aquest g-mail està vinculat amb la 

plataforma G-Suite. Nosaltres els facilitarem el correu i una primera contrasenya per poder 

accedir. A partir del primer accés hauran de canviar aquesta contrasenya. Des de l’escola 

treballem la importància de tenir una contrasenya segura i que no conegui ningú (a excepció 

dels pares) ja que considerem molt important que comencin a prendre consciència de la 

importància de la privacitat.  

Aquestes eines són segures, ja que els infants no poden intercanviar-se e-mails amb altres 

persones que no formin part d’aquest domini corporatiu (és a dir “martipolsantfeliu.cat”). A 

més, sempre mantenint la privacitat, el personal administrador d’aquest domini té accés a 

tots els continguts de manera que es pot controlar qualsevol incidència que pogués sorgir.  

Us demanem que des de casa treballeu també la responsabilitat en fer l’ús dels e-mails i 

els recordeu la importància de no rebel·lar  la seva contrasenya. 

Pels infants de 1r i 2n de primària, també us hem demanat aquesta autorització per donar 

accés als vostres fills/es ja que en cas de confinament seria l’eina digital que s’utilitzaria per 

estar en contacte alumnat i professorat.  

Atentament, 

L’Equip Directiu. 

 


