EL TEU COMPTE DE CORREU
Des de l’Institut us hem creat un compte de correu basat en Google que té com adreça
elvostreusuari@ibonanova.cat Si tornem a l’exemple de l’usuari ibai01234, el compte de correu
serà ibai01234@ibonanova.cat
SERVEIS DISPONIBLES PEL TEU USUARI
El compte de correu que us proporcionem té la majoria de serveis que ofereix Google als usuaris
de Google Suite (Google Apps): Gmail, Google Drive, Calendar, Youtube, etc...
DADES INICIALS i PRIMER ACCÉS
Tots els usuaris de correu teniu com a contrasenya inicial el DNI amb la lletra majúscula
(12345678A) o el NIE amb ambdues lletres majúscules (X1234567Y). Si us vàreu matricular amb
passaport, proveu amb ell i en cas de problemes d’accés, parleu amb Informàtica
Un cop entreu per primera vegada, haureu d’acceptar el condicionat i el sistema us obligarà a
canviar la contrasenya per una de diferent.
Per accedir-hi al correu, podeu clicar a la hi ha vàries opcions: accedir des de la icona de la Estació
de treball www.institutbonanova.cat/et o des de la pàgina de Gmail www.gmail.com i en
ambdós casos apareixerà aquesta finestra

o si ja teniu un compte basat en gmail també us pot convidar a afegir una altre compte i així
poder accedir a un o altre compte alternativament.
Heu d’omplir el camps amb la vostra adreça de correu completa (ibai01234@ibonanova.cat ),
clicar Siguiente i ja passareu a la finestra on us demanen el password i acceptareu

Ens sortirà un missatge de Benvinguda on hem d’acceptar el condicionat del compte:

i la primera vegada ens obligarà a canviar la contrasenya

Quan acabem el procés, ja estarem dins el nostre compte de correu de l’Institut.

ACCÉS A ALTRES SERVEIS DEL VOSTRE COMPTE
Per accedir a la resta de serveis del compte, podeu clicar sobre la “reixeta que hi ha a la plana
del correu ” (marcada amb un cercle negre a la següent captura) i veureu els diferents serveis
vinculats al compte, als que podeu accedir si els necessiteu fer servir

CANVI DE CONTRASENYA DEL COMPTE DE GOOGLE
Per canviar la password podeu clicar a la icona El Meu Compte (marcada amb un cercle vermell
a la següent imatge)

i allà trobareu totes les eines per gestionar el vostre compte. Clicant sobre “Inici de sessió a
Google”, podreu canviar la contrasenya

ALTRES CONFIGURACIONS DEL COMPTE DE CORREU
Si necessiteu fer configuracions addicionals amb el compte de correu (reenviament a altre
compte, missatge de vacances, autoresposta, idioma, etc...), heu de clicar sobre el punt que
indica la fletxa vermella a la següent imatge i prémer novament “Configuració”

Anireu a una finestra com aquesta i allà es poden configurar el diferents paràmetres del
correu:

