
ACCÉS AL TEU COMPTE DE 
CORREU @EDU.GVA.ES



Fes clic al teu nom (com pots veure a 
la imatge).
En fer-ho es mostraran les teues dades.

CONSULTAR EL MEU COMPTE DE CORREU

Pots comprovar la teua adreça del compte de correu electrònic a l'escriptori

d’ITACA (http://acces.edu.gva.es/ )

http://acces.edu.gva.es/


Pots consultar:
• la teua adreça de correu electrònic

• la teua contrasenya o clau inicial

• I la teua clau de recuperació (en 
cas d’haver perdut o oblidat la contrasenya)

CONSULTAR EL MEU COMPTE DE CORREU



Una vegada hages accedit per primera vegada et recomanem que

canvies la contrasenya.

• Si has oblidat la contrasenya pots

recuperar-la amb la teua data

de naixement i el codi de recuperació.

• Per a canviar la contrasenya, fes clic

a canvia la contrasenya

CONSULTAR EL MEU COMPTE DE CORREU

(ho pots fer també des
del login d’Outlook)



CONSULTA D'IDENTITAT DE CENTRE

Per a tots el centres es crea un compte CODICENTRE@edu.gva.es. Des del compte de 
Director del centre es pot consultar en el mòdul de Gestió Administrativa, apartat
Gestió -> Dades del centre -> Identitat digital



Pots accedir al teu correu electrònic utilitzant Lliurex o 
qualsevol altre sistema operatiu amb l'aplicació web:

1. Entra en https://outlook.office.com/mail/

2. Veuràs esta finestra d'inici

3. Introduïx la teua adreça de correu electrònic amb
extensió @edu.gva.es i la teua contrasenya

4. Si no estàs utilitzant el teu dispositiu personal, et 
recomanem que no mantingues la sessió iniciada, per 
seguretat.

ACCÉS DES DE L'APLICACIÓ WEB

https://outlook.office.com/mail/


Pots accedir al teu correu electrònic utilitzant l'aplicació
d'escriptori (només Windows):

• Selecciona el tipus de compte Office 365

• Introduïx la teua adreça de correu

• fes clic en “següent”.

ACCÉS DES DE L’ESCRIPTORI 



Al teu mòbil tens diverses opcions:
• Pots utilitzar el teu navegador per accedir

a https://outlook.office.com/mail/

• Pots afegir el teu compte @edu.gva.es al teu
gestor de correu habitual en el mòbil. El tipus de 
compte és Microsoft Exchange

• Pots descarregar-te l'aplicació d'Outlook per al 
teu mòbil si així ho vols.

ACCÉS DES DEL DISPOSITIU MÒBIL

https://outlook.office.com/mail/

