
 INSTRUCCIONS PER ACCEDIR AL COMPTE EOI 
 Els primers dies de classe cada nou alumne activarà un compte digital que li donarà accés a 
 la plataforma GSuite. Aquest compte únic i personal s’utilitzarà com a canal principal de 
 comunicació amb el professor, entre alumnes i també per accedir a la plataforma digital 
 Google Classroom. 
 *És recomanable descarregar les aplicacions de  Google  Classroom  i  Gmail  als vostres 
 dispositius Android o iOS. 
 Per activar el compte personal són necessaris: usuari i contrasenya. 

 L’USUARI 
 El nom d’usuari es genera utilitzant el nom, el primer cognom, el DNI o NIE de l’alumne i el 
 domini “@alumnes.eoicalvia.com”. 
 Per exemple: 
 L’alumne  Miquel Àngel Oliver Ametller  , amb dni  12345678D  té el nom d’usuari 
 m  oliver5678@alumnes.eoicalvia.com 
 És a dir, s’utilitza: 
 1) La inicial del primer nom, en minúscula: “  m  ” 
 2) El primer cognom complet, en minúscula: “  oliver  ” 
 3) Les quatre darreres xifres del DNI o NIE, sense lletra: “  5678  ” 
 4) I finalment, el domini: “  @alumnes.eoicalvia.com  ” 
 Tots els usuaris es generen seguint aquest model. 
 *ATENCIÓ: Si un nom o cognom conté caràcters especials, es modificaran (ñ > n, ß > b, 
 accent o dièresi > desapareixen). Per exemple “Núñez” > “nunez”. 

 LA CONTRASENYA 
 La contrasenya d’accés serà proporcionada per el/la professor/a el primer dia de classe. En 
 accedir-hi per primera vegada, l’usuari haurà de crear una contrasenya personal nova. 
 *Es recomanable apuntar l’usuari i la contrasenya (per exemple, a l’interior de la portada del 
 llibre de text). 

 COM ACCEDIR AL COMPTE EOI 
 A)  Si mai heu fet servir Gmail i no teniu un compte Gmail personal: 

 -Podeu accedir al compte mitjançant un ordinador fent servir aquest enllaç a un navegador 
 web (Firefox, Chrome, Safari):  http://accounts.google.com/ 
 -Alternativament, podeu descarregar la app de Gmail a un dispositiu intel·ligent, ja sigui un 
 telèfon mòbil (Android o iPhone), iPad o tauleta. Trobareu la app a la Play Store (Android) o 
 a la App Store (iOS). L’aplicació us demanarà l’usuari i la contrasenya. 

 B)  Si ja teniu un compte Gmail personal. 
 -Obriu qualsevol de les pàgines web o apps de Google. A la part superior dreta de la 
 pantalla, pitgeu damunt el cercle de color amb inicial (o la vostra foto de perfil) i trieu la opció 
 “Afegeix un altre compte”. Introduïu l’usuari i la contrasenya del compte nou. 

 *És important que tingueu seleccionat el compte de l’escola (i no el personal) quan utilitzeu 
 les apps Gmail o Classroom, ja que amb el compte personal no hi tindreu accés! Per 
 alternar entre comptes, pitgeu damunt el cercle de color amb inicial a la part superior dreta i 
 podreu triar entre els comptes actius al dispositiu. 

 SUPORT 
 Si teniu problemes per accedir al vostre nou compte, demaneu ajuda al/ a la professor/a. En 
 el cas que no us pugui resoldre la incidència podeu sol·licitar ajuda a  tic@eoicalvia.com 

mailto:moliver5678@alumnes.eoicalvia.com
http://accounts.google.com/
mailto:tic@eoicalvia.com

