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Activació del compte Alexia Gestió i Alexia Classroom 

 

Benvolgut alumnat,  

Per activar el vostre compte d’Alexia Classroom haureu de seguir una sèrie 

d’indicacions. Per poder-ho activar cal que entreu a la vostra sessió de l’Outlook 

oberta, és a dir, el vostre correu d’Office del col·legi (@vergesalut.cat). Per 

accedir-hi heu d’entrar a www.office.com i, un cop heu posat el vostre usuari 

(correu del col·legi) i la vostra contrasenya (que heu de recordar vosaltres)  -de 

fet són les mateixes que utilitzeu pel TEAMS- veureu aquesta pantalla: 

 

Pas 1:  

Al lateral us apareixerà la icona de l’Outlook (correu mail). Cal que la cliqueu i 

així accedireu al vostre correu electrònic. A la vostra safata d’entrada hi trobareu 

un correu electrònic enviat pel col·legi. Obriu-lo i des d’allà podreu entrar a Alexia 

i generar-vos la contrasenya per accedir a la plataforma. 

 

Pas 2:  

Al correu electrònic que haureu accedit hi apareixerà el vostre usuari (que ha de 

ser el mateix que el vostre correu del col·legi, és a dir, en la major part dels casos 

la inicial del vostre nom seguida del vostre cognom @vergesalut.cat) i la paraula 

“enllaç”. Quan cliqueu sobre “enllaç” s’obrirà l’entorn Alexia i us demanarà que 

poseu una nova contrasenya i que la torneu a posar per memoritzar-la. Poseu-la 

i, després d’acceptar les condicions de la plataforma, ja accedireu a Alexia. 

Veureu una pantalla semblant a aquesta: 

 

http://www.office.com/
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Pas 3:  

Un cop dins haureu de fer el tercer i últim pas per tenir Alexia Classroom activat. 

A la part central superior de la pantalla veureu una icona en forma de “X”. Heu 

de clicar-hi a sobre i ja entrareu automàticament a Alexia Classroom i activareu 

la sincronització dels dos comptes 

Pantalla Alexia Classroom que veureu: 

 

 

Seguint aquestes indicacions tindreu activat Alexia Classroom i hi podreu accedir 

de manera fàcil.  

Un cop fet tots aquests passos, recordeu que per entrar a Alexia Classroom ho 

haurem de fer a partir de la següent adreça: 

https://vergesalut.alexiaclassroom.com/login/index.php 

 

Atentament, 

Gestió Acadèmica 

https://vergesalut.alexiaclassroom.com/login/index.php

