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Accés als serveis de Gsuite
Des del curs 20-21 l’escola de música us ofereix un compte de Google Suite for 
Education com a suport a la docència.

La primera vegada que vulgueu accedir al correu i classroom de l’escola heu 
d’obtenir l’usuari i contrasenya del compte de Google associat. Aquests són els 
passos a seguir:

1. Visitar la web de l’escola per…
2. Anar a Gwido per...
3. Obtenir les credencials de Google del teu compte educatiu per...
4. Entrar al Gmail d’ecmmigualada
5. Entrar al Classroom (aulari) d’ecmmigualada



Passos
1. Visitar la web de l’escola
2. Anar a Gwido
3. Obtenir les credencials de Google del teu compte educatiu
4. Entrar al Gmail d’ecmmigualada
5. Entrar al Classroom (aulari) d’ecmmigualada



Visitar la web de 
l’escola

(si ja recordeu l’adreça de Gwido us 
podeu saltar aquest pas)

Aneu a www.ecmmigualada.cat

Allí aneu a SECRETARIA / Entorn 
Gwido i se us mostrarà l’enllaç a 
l’entorn de gestió de l’escola. Cliqueu.

http://www.ecmmigualada.cat


Passos
1. Visitar la web de l’escola
2. Anar a Gwido
3. Obtenir les credencials de Google del teu compte educatiu
4. Entrar al Gmail d’ecmmigualada
5. Entrar al Classroom (aulari) d’ecmmigualada



Anar a Gwido
Un cop a 
https://ecmmigualada.gwido.cat/ et 
demana l’usuari (el teu DNI) i 
contrasenya, si no la recordes cliques 
a “He oblidat la contrasenya” i rebràs 
un correu per recuperar-la.

Cliques a Inicia Sessió i se t’obrirà la 
pantalla de benvinguda, clica a la 
icona         en vermell. Si no t’hi 
apareix, comunica-ho a la Secretaria 
de l’escola.

https://ecmmigualada.gwido.cat/


Passos
1. Visitar la web de l’escola
2. Anar a Gwido per
3. Obtenir les credencials de Google del teu compte educatiu
4. Entrar al Gmail d’ecmmigualada
5. Entrar al Classroom (aulari) d’ecmmigualada



Obtenir les 
credencials de 
Google
Quan cliquis la         se’t mostrarà el 
nom d’usuari i contrasenya del teu 
nou compte de Gsuite. Tot i que, com 
veus, acaba en @ecmmigualada.cat, 
és un compte de Google amb els seus 
serveis de Gmail, Calendari, 
Classroom…

Ens comunicarem amb l’estudiant 
per aquest correu i les classes 
online es faran amb el Classroom 
on haurà d’entrar amb aquest 
compte. 



Passos
1. Visitar la web de l’escola
2. Anar a Gwido
3. Obtenir les credencials de Google del teu compte educatiu
4. Entrar al Gmail d’ecmmigualada
5. Entrar al Classroom (aulari) d’ecmmigualada



Entrar al Gmail
Ves a www.gmail.com i assegura’t de 
tancar la teva sessió si ja tenies un 
compte de Gmail actiu

Inicia la nova sessió amb les 
credencials que has obtingut al pas 
anterior.

Aquest és el correu de l’estudiant. 
Un cop dins veuràs les invitacions a 
les classes, que només has de clicar 
per acceptar. També pots anar 
directament al Classroom com 
expliquem tot seguit.

http://www.gmail.com


Passos
1. Visitar la web de l’escola
2. Anar a Gwido
3. Obtenir les credencials de Google del teu compte educatiu
4. Entrar al Gmail d’ecmmigualada
5. Entrar al Classroom (aulari) d’ecmmigualada



Entrar al classroom
Ves a http://classroom.google.com/ , 
assegura’t que estàs utilitzant el 
compte de Gsuite que t’hem donat, 
sinó clica a la icona amb la teva inicial 
a l’extrem dret                   i prem surt.

Quan entris amb les credencials 
d’ecmmigualada.cat ja veuràs les 
pestanyes de cada classe on estàs 
matriculat. Clicant a dins d’elles hi 
entres.

http://classroom.google.com/

