
 

 
Informació per aquests dies 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Seria recomanable poder crear una rutina diària, buscar i donar responsabilitats als            
nens i nenes durant aquests dies.  
Unes de les rutines seria intentar que puguin treballar com fins ara, fent una mica               
d’horari o organització. Per això, hem creat un espai de treball per tal de poder               
continuar amb les tasques escolars. 
 
Fent servir les adreces de correu electrònic dels alumnes         
(nom.cognom@escolabages.cat) juntament amb la    
contrasenya, poden entrar a la plataforma de treball Google         
Classroom. Si algú té dificultats per entrar, ens podeu         
enviar un email al nostre correu, o bé al de l’escola, i us             
intentarem ajudar a resoldre qualsevol dubte que us pugui         
sorgir. 
 
En aquesta eina es poden trobar diferents materials i tasques de cada assignatura.             
En principi, no hem posat data de lliurament, ni són obligatòries, però sí creiem que               
poden ajudar als nens i nenes, i a vosaltres, a mantenir una mica d’ordre en aquesta                

situació excepcional en la qual ens trobem. 
 
Per a accedir-hi, cal iniciar sessió amb el compte, esmentat          
anteriorment juntament amb la contrasenya, a      
www.gmail.com. 
 
 
 
 
 

Quan s’obre la safata d'entrada del correu, cal clicar a la icona "Aplicacions de              
Google" que trobareu a la part superior dreta de la pàgina.  
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Un cop allà, cliqueu damunt la icona de Google Classroom per accedir a la              
plataforma, si no apareix cliqueu a "més" i apareixerà el símbol del Classroom. 
 
Finalment, se us obrirà el Google Classroom i simplement haureu d’accedir a la 
classe corresponent, on trobareu el material i les tasques. 
 
Aquí us deixem els enllaços a les classes de Google Classroom: 
 

● Google Classroom 6è → https://classroom.google.com/ 
 

Veureu, que de sisè, hi ha diferents classes: la de 6è A Medi i Mates, la de 6è 
B Medi i Mates, i una altres de 6o A y B Castellano. Des del vostre classroom, 
tindreu accés a les vostres classes segons el grup que sigueu. 

 
● Google Classroom 5è → 

https://classroom.google.com/u/1/c/MjgxOTQyOTc0OTFa  
 

Atentament,  
Mestres de Cicle Superior 
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