G L I F I N G
Usuari:
Clau:

Manual

GLIFAMÍLIES
L L E G I M

J U N T S

REQUERIMENTS TÈCNICS
Dispositius: Portàtil, PC, Ipad, Tableta i Mac
Sistemes Operatius: Windows, Mac, Ubuntu i Linux
Navegadors: Safari per a Mac i Ipad
Google Chrome per a tabletes , pc, portàtils...

COMENCEM?

1. Entra a glifing.com.
fes clic a “Inicia sessió”.
2. Posa el nom d’usuari de
l'entrenat o entrenada
(nom.cognom).
Posa la seva clau.
Fes clic al botó "entra".
3. Per començar a entrenar has de
fer clic al botó de play.
4. Sesions programades
(planificació per data de l'itinerari
d'entrenament) i Historial (totes
les sessions jugades i que pots
repetir).
5. Escola de Mares i Pares.
Tutorial sobre el funcionament de
l'entrenament.
6. Glifing Atenció Tècnica.
7. Dades personals i Resultats
(evolució del teu entrenament).

8. Canvi de lletra.
9. Instruccions activitat.
Les ha de llegir el teu
l'entrenador o la teva
entrenadora.
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10. Número d'activitats de la
sessió.
Color groc: activitats
avaluadores.
Color gris: activitats
d'entrenament.
11. Pas entre activitats.

10

12. Per començar a entrenar
només fes clic al botó de PLAY.
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13. Registre Tableta o Ipad:
CORRECTE

nen
nino
niu
pont
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X
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INCORRECTE

14. Registre Ratolí:
Clic esquerre: Correcte
Clic dret: Incorrecte
El clic el pots fer a qualsevol
punt de la pantalla.
15.

16

Prem per consultar les
instruccions.
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En cas d'equivocar-te en
el registre pots prémer el botó
"refresh" i tornar a començar
l'activitat.

16. Pausa
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Utilitza la pausa en
interrupcions. Així no
comptabilitzarà el temps que no
s'està utilitzant en la lectura i no
afectarà en el resultat.
17. Pantalla de valoració:
18. Acabar Sessió
Fes clic sobre “acabar sessió” i
espera a que el programa enviï els
resultats. Quan hagi acabat de
comunicar-se amb la web, el
programa retornarà a la pantalla
d’inici.
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19. Feedback
Llegir pot ser difícil, per això és
important mantenir una actitud
relaxada i optimista durant les
sessions d’entrenament. Per ferho mira de motivar i animar a
l'entrenat a fer-ho el millor
possible i a no desanimar-se quan
no se’n surti.
L'entrenat ha de saber quins errors comet, però corregeix-lo amb afecte, cura i bon
humor.
Quan l'entrenat ja fa pocs errors i a més a més els detecta, no cal que li comentis.
No l'interrompeixis, els pots comentar al final de l’activitat.
Cal celebrar els encerts!
Massa sovint posem el focus en els errors i això pot fer que es desanimin. Valorar els
encerts i l’esforç millora la motivació.

Atenció (9h a 18h) 93.164.67.11
Atenció tècnica (10 a 18h)
640.09.47.55// support@glifing.com

