
TUTORIAL GOOGLE CALENDAR

Introducció

Aquest document, creat per la comissió de dinamització, és per a facilitar la feina a les comissions i 
donar eines d'organització. 

Des de comunicació i dinamització fem la proposta de que cada comissió gestioni el SEU propi 
google calendar i que tots ells estiguin vinculats al mail de assembleasantandreu(at)gmail.com.

L'objectiu és crear una cartellera virtual d'activitats, xerrades, accions, mobilitzacions, etc... de tota 
l'assemblea i poder-ho penjar al bloc. Aquesta iniciativa no pretén substituir la clàssica cartella al 
carrer etc.. és complementària!!! :)

Les explicacions seran bàsiques perquè tothom ho pugui realitzar :)

1) Com vincular el vostre google calendari a google calendar de l'assemblea

2) Com introduir un acte

1) Com vincular el vostre google calendari a google calendar de l'assemblea

Pas 1:

– Vés el compte gmail de la comissió i clica sobre la paraula calendari . Ho trobaràs a dalt de 
tot a l'esquera on hi ha una línia que sovint posar: 

calendari, fotos, grups, documents, mes...

Si no surt la paraula calendari en aquest línia clica a més i ja sortirà allà. 



Pas 2:

(és possible que el primer cop que entris et demani quin horari vols, etc... )

– Ara  ja  estaràs  dins  del  vostre  google  calendar.  Primer  de  tot  caldrà  vincular  el  vostre 
calendari al mail de l'assemblea de Sant Andreu. Com?

– Vés  a  la  configuració  del  calendari.  A la  columna  de  l'esquerra  on  posa  “els  meus 
calendaris”  apareixerà  el  nom  del  vostre  calendari  i  més  abaix  posar  “afegeix”  i 
“configuració” Clica a configuració



Pas 3 
– A la següent pantalla, veuràs el nom de “els meus calendaris”. I en aquest línia hi ha un text  

que posa “comparteix aquest calendari”. Clica a sobre.

Pas 4
– A  la  zona  que  posa  “Comparteix  amb  persones  concretes”  has  d'escriure 

assembleasantandreu@gmail.com
– La finestra del costat ha de posar “Mostra tota la informació de l'esdeveniment”
– Clica a sobre de “afegeix una persona”
– Finalment Desa la configuració.



2) Com introduir un acte

Dir-te que hi ha tantes formes d'introduir un acte com persones ho utilitzin. A qui fem un proposta  
senzilla. ESCULL LA TEVA!

Pas 1
– Un altre  cop a  la  pàgina  inicial  del  calendari  primer  i  a  gust  de la  consumidora....  cal  

determinar el format de visualització, és a dir,  dia, setmanal, mes, 4 dies, agenda. Aquí la 
proposta és que sigui mensual.

Pas 2
– Ara  si,  anem  a  crear  un  esdeveniment:  a  la  columna  de  l'esquerra  (a  sobre  del  mini 

calendari) hi ha l'escrit “Crea un esdeveniment”. Apareixerà la següent pantalla
– Has de posar el títol, l'hora, el lloc, bé el què correspongui.
– Un cop escrit l'esdeveniment recorda de desar-lo i ja ho tindreu!!!


