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Ref.: Microsoft Office 365 
Setembre de 2021 

Benvolgudes famílies,  

L’alumnat nou al centre ha d’activar el seu compte corporatiu Verge de la salut a 

Microsoft Office 365. Aquest entorn ens facilita el treball digital i l’assoliment de les 

competències pròpies d’aquest àmbit al nostre alumnat.  

Microsoft Office 365 és una eina que ens permet crear, accedir i compartir documents 

de Word, Excel, OneNote i Powerpoint. Alumnat i professorat disposen d’un paquet 

office. Microsoft Office 365 disposa d’eines addicionals: correu electrònic, 

videoconferències per Teams, calendari, documents compartits, emmagatzematge al 

núvol, etc. Totes aquestes eines ens permetran treballar còmodament en qualsevol 

dels possibles escenaris (ensenyament presencial o ensenyament en línia per 

confinament).  

 

Com activa l’alumnat el seu compte?   

El compte de correu corporatiu de l'alumnat s'ha creat utilitzant la primera lletra del 

nom i el cognom, seguit de "@vergesalut.cat". 

Exemple: alumne Carles Pibernat Amigó = cpibernat@vergesalut.cat 

Els alguns casos, el nom del compte de correu coincideix amb altres alumnes del 

centre. Per tant, s’ha hagut d’afegir la lletra inicial del segon cognom. 

Exemple: alumne Carles Pibernat Amigó = cpibernata@vergesalut.cat 

A més, hi ha grup d'alumnes que el seu cognom conté la lletra “ñ”. En aquests casos, es 

substitueix la “ñ” per una “n”.  

Exemple: alumna Maria Muñoz Ricart = mmunoz@vergesalut.cat 

En els casos en què hi ha una coincidència amb altres alumnes del centre, el tutor/a us 

comunicarà aquest fet i us indicarà quin és el correu.  

Pel que fa a la contrasenya, tot l’alumnat per defecte té assignada la mateixa 

contrasenya: Vergesalut1 
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Per això, el primer cop que accediu al vostre compte és imprescindible canviar la 

contrasenya. Per canviar-la heu d’accedir a la part superior dreta clicant al cercle (perfil 

Office). Allà heu de seleccionar “Mi cuenta”, entrar a “contrasenya” i fer el canvi 

repetint la nova contrasenya dos cops i acceptant el canvi. La nova contrasenya ha de 

tenir vuit dígits i ha de combinar minúscules, majúscules i números.  

Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb el tutor/a del vostre grup classe.  

 

Cordialment,  

 

Noelia Martín 

Direcció acadèmica ESO i BAT 

 

 


