CLASSROOM DES DE L’APLICACIÓ MÒBIL
1. Instal·lem l’aplicació Classroom al mòbil.
2. Introduïm l’adreça electrònica (usuari) i la contrasenya. Aquestes
dades se’ls hi ha entregat als alumnes.

CONTRASENYA

USUARI

3. Se’ns obrirà una finestra amb les condicions del servei de Google i
la política de privadesa de Google. Per poder utilitzar el Classroom,
hem d’acceptar.

4. En aquest cas la nostra funció és SOC ALUMNE.

5. Quan hi accedim per primera vegada, ens pregunta si volem rebre
notificacions. Hem de marcar l’opció que volem.

6. Aquesta és la pàgina principal del Classroom. Aquí ens apareixeran
totes les àrees a les que se’ns ha convidat. Quan hi accedim per
primera vegada, ens hi hem d’unir.

7. Per entrar a dins d’una classe, hem de clicar-hi a sobre.

8. Un cop a dins....

Si volem preguntar
alguna cosa sobre l’àrea.

Preguntes/dubtes sobre
les tasques

Tasques a realitzar

També podem accedir a
les tasques per aquí

9. Per accedir a les tasques, hem de clicar-hi a sobre. Hi ha diferents
tipus de tasques:
➔ Visualitzar un vídeo:

Clicar per veure el vídeo
Fer un comentari sobre
la tasca

➔ Enllaç:
Clicar per accedir a
l’enllaç

Fer un comentari sobre
la tasca

➔ Pregunta:
Pregunta que ens fa el/la
mestre/a

Un cop hem escrit la
resposta, hem de clicar
ENTREGA
Fer un comentari sobre
la tasca al/la mestre/a

➔ Qüestionari/formulari:

Fer un comentari sobre
la tasca a la classe

Abans d’accedir al formulari, ens demanarà amb quin
navegador el volem obrir. En cas que ens demani les dades
d’accés, introduirem les credencials del Classroom.

Finalment, se’ns obrirà el qüestionari. Hem de marcar l’opció
correcta segons la pregunta. Un cop acabat tot el qüestionari,
clicarem enviar.

➔ Tasca:

1
Clicar per accedir a la
tasca

2
Clicar per accedir a la
tasca

4
Clicar per contestar
la tasca

3
Tasca a realitzar

Un cop cliquem sobre la icona se’ns obrirà l’aplicació del Google
DOCS (editor), on podrem escriure-hi.

6

Un cop finalitzada,
cliquem aquí

5

Escrivim la
resposta

El document que hem elaborat se’ns ha guardat al Drive (una altra
aplicació).

7

Document que hem
fet anteriorment

Tornem a l’aplicació del Classroom i anem a la tasca. Hem de
penjar el document que hem guardat abans.

9

Seleccionem on hem
desat el document

8
Cliquem aquí

10

Seleccionem on hem
desat el document

Ja tenim el document afegit, Per finalitzar, hem de clicar “Entrega”

Document afegit

10

Cliquem “Entrega”

