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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

 

Cada classe tindrà una carpeta compartida a Google Drive on setmanalment es penjarà un 

document amb diferents activitats que els nens i nenes podran anar fent al llarg de la 

setmana. 

Per tal de poder accedir a aquest document cal que: 

1. IMPORTANT! Cada família ens faciliti un correu electrònic de google (@gmail.com). Si no 

disposeu d'un compte de Google i en voleu crear un, al final del document us deixem els 

passos a seguir. Podeu enviar un correu a l'adreça electrònica de cada tutoria indicant en 

l'assumpte del missatge el nom del nen/a. 

1r A     santjaume1ra@gmail.com 

1rB      santjaume1rb@gmail.com 

1rC      santjaume1rc@gmail.com 

2n A    santjaume2na@gmail.com 

2nB     santjaume2nb@gmail.com 

3rA      santjaume3ra@gmail.com 

3rB      santjaume3rb@gmail.com 

4tA      santjaume4ta@gmail.com 

4tB      santjaume4b@gmail.com 

4tC      santjaume4tc@gmail.com 

5èA     santjaume5ea@gmail.com      

5èB     santjaume5eb@gmail.com 

6èA     santjaume6ea@gmail.com      

6èB     santjaume6eb@gmail.com

 

 2. Un cop els tutors rebem el vostre correu, compartirem amb vosaltres dues carpetes a 

Google Drive (rebreu una notificació al correu que haureu d'acceptar): 

● CARPETA DE CLASSE on cada setmana penjarem  activitats, que es podran 

descarregar o visualitzar en línia. 

● CARPETA INDIVIDUAL de cada alumne on podreu carregar documents relacionats 

amb les activitats proposades. En relació amb això, no hi ha un format definit de com 

ens podeu fer arribar les activitats realitzades pels nens i nenes: ho podeu fer a 

través de documents Word, fotografies fetes amb el mòbil, arxius PDF... el que 

resulti més còmode a cada família. Recordem que aquest retorn de les activitats és 

VOLUNTARI. 

És en aquesta mateixa carpeta on els mestres us podrem fer els comentaris de les  

activitats presentades. 
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 A continuació, us deixem uns breus tutorials que us poden ajudar a resoldre dubtes: 

En el cas que vulgueu crear un correu als vostres fills/es, us recomanem que feu servir el 

següent format: 

nomcognomclasse@gmail.com 

 

Exemple: 

joanortega1a@gmail.com 

COM CREAR UN COMPTE DE GOOGLE 

Mira AQUEST VÍDEO 

 

COM ACCEDIR I CARREGAR DOCUMENTS A UNA CARPETA DE DRIVE  

Mira AQUEST VÍDEO 

mailto:joanortega1a@gmail.com
https://youtu.be/ZWGOwCj4zvQ
https://youtu.be/os-eSZbtDuo

