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Benvolgudes famílies,
L’escola té a la seva disposició d’un compte al GSuite for Education. Això
ens ha permès crear un compte correu de Gmail per a cada alumne/a i
accés a diferents aplicacions que proporciona Google. Entre aquestes
destacar el Classroom, que consisteix en un entorn d’aprenentatge
virtual. A continuació, en detallarem les instruccions d’ús.
Un cop entregada l’autorització al tutor/a del vostre fill/a, aquest/a us
farà arribar mitjançant una carta l’usuari i la contrasenya. És molt
important que no perdeu aquestes dades ni canvieu la contrasenya.

1. Per accedir-hi, hem d’entrar al gmail (indicant l’usuari i la
contrasenya que us hem fet arribar). gmail.com
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2. Ara, ja estem al nostre correu electrònic. En cas que l’escola us enviï
algun email, us sortirà aquí, a la safata d’entrada. Per accedir al
Classroom, clicarem sobre el quadrat de puntets:
1

2

3. Quan accedim per primera vegada se’ns obrirà una finestra on ens
dona la benvinguda, les normes d’ús i la política de dades. Per
poder accedir al Classroom, hem de clicar “Acceptar”.

4. A la següent finestra ens demana que confirmem que som nosaltres.
Per fer-ho, hem de clicar “Continuar”.

5. IMPORTANT: Seguidament, ens demana que indiquem si som
alumnes o professor. En aquest cas hem d’indicar “ALUMNO”.

6. Ja estem al Classroom! A la pàgina principal ens surten totes les
nostres classes (català, castellà, medi, música...). Quan accedim per
primera vegada, ens hem d’unir a les classes.

7. Per entrar a una classe, hem de clicar sobre del nom de la classe.
8. El Classroom es divideix en tres grans apartats: tauler (tablero), treball
d’aula (Trabajo de classe) i persones (persones).

TAULER / TABLERO
Aquí veurem tots els anuncis de l’aula, i els comentaris del/a
mestre/a, on podrem participar y preguntar. També ens sortiran les
activitats i les tasques que es publiquin i que haurem de realitzar. Per
a realitzar les tasques, hem de clicar-hi a sobre o anar a l’apartat de
treball d’aula.

Data d’entrega de
les tasques

Per compartir amb
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Tasques a realitzar.
Per a realitzar-les,
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TREBALL D’AULA/ TRABAJO DE CLASE
En aquesta secció ens sortiran les tasques que hem de realitzar. En
ocasions, estaran estructurades per temes o unitats.

El tipus de tasca que ens podem trobar són:
•

Tasca: Aquí ens demanaran que fem alguna activitat.

Ara, podem veure la tasca.
Tasca a realitzar
Afegir document,
arxiu...

Entregar tasca
Comentaris de
l’aula sobre la
tasca.

Per a realitzar-la tenim dues opcions:
o Des del mateix document que ens ha enviat el/la
mestre/a.
Clicar a sobre la
tasca
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o O adjuntant un nou document creat per nosaltres (quan
se’ns obri la finestra seguir els passos anteriors), un arxiu,
un enllaç...

Clicar a “añadir o
crear” i escollim
l’opció que volem

Afegim l’enllaç que
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Seleccionem l’arxiu que
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•

Qüestionari: Formulari de preguntes.

Seleccionem el formulari
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anterior
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•

Pregunta: Haurem de respondre a la pregunta plantejada.
Escriure la resposta a la
pregunta

•

Material: Enllaç a un document, Youtube, web...

Clicar sobre el material
compartit

PERSONES/PERSONAS
La pestanya “persones” ens dona informació sobre les persones que
estan a la classe, tant companys/es com els/les mestres.

