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Benvolgudes famílies,  

 

Apreciades famílies en nom de tot l’equip de Recursos Tecnològics Aplicats (RTA) 

Us volem recordar que totes les famílies teniu  un  usuari i contrasenya per tal de 

poder entrar a la plataforma de treball   “SETVEINTIUNO” 

 

PROJECTE:   NAVEGAR I PROGRAMAR (EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 

PROJECTE: PROGRAMACIÓN DE LAS COSAS (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATORIA PRIMER CURS) 

Els més petits, Cicle Inicial i Cicle Mitjà,  ho tenim degudament registrat i anotat  a 

les agendes i llibres de treball  i els més grans Cicle Superior i Primer curs de la ESO  

ja ho recorden de manera individual més fàcilment. 

 

L’ enllaç que heu de seguir  és www.setveintiuno.com  

 

 

i clicant al LOGIN,  

us portarà a la pàgina de resgistre d’usuari I constrasenya, 

http://www.setveintiuno.com/
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Arribareu al quadern de l’alumne i a partir d’aquí, 

 

 

 

 

 

Comença l’aventura de descobrir, revisar i investigar. 
 

Aprofiteu aquests dies per compartir  amb els vostres fills,  les experiències que hem 

realitzat fins ara  i poder gaudir i comentar amb ells les corresponents evidències 

que els professors hem anat pujant als diferents  apartats temàtics. 
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A la mateixa plataforma tindreu accés per continguts realitzats  a enllaços i 

programari que al llarg del curs hem anat utilitzant. Robòtica, recursos d’imatge, so, 

utilitats..... 

 

Realment aquest aturada presencial és un bon moment per gaudir de l’apartat 

tecnològic i digital aplicat amb els vostres fills. Descobrireu perquès és un apartat 

que els agrada tant i on tan còmodes s’hi senten. 

 

Si teniu qualsevol aclariment no dubteu en consultar al seu mestre de grup. 

Recordeu  que a cada curs hi ha dos grups i cada grup té un professor diferent. 

Els nostres correus  els teniu amb un enllaç directe  a les instruccions inicials. 

 

Rebeu una cordial salutació de part de tot l’equip de R.T.A.  Recursos Tecnològics 

Aplicats del col·legi i continuem connectats, 

 

“En termes generals,  la tecnologia ha aportat grans beneficis a la humanitat” 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Cicle inicial 

Primer 

Marta solé i Gemma Martín 

Segon 

Maribel Vila i Gemma Martín 

Cicle mitjà 

Tercer 

Laura Carbó i Gemma Martín 

Quart 

 

Cicle Superior  

Cinquè  

Montse Urgell i Joan Grases 

Sisè  

Imma Navarret i Joan Grases 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

Primer 

Joan Jansana i Joan Grases 

Montse Urgell i Joan Grases 

 


