
CHROMEBOOK

 Al centre tenim 30 Chromebook.

 Les  Chromebook  tenen  com  a  sistema  operatiu  el  navegador  d’internet  Google

Chrome, per funcionar necessiten estar connectades a internet. Es posen en marxa

molt ràpidament, tenen molta durada de bateria i pesen molt poc.

 No es poden guardar fitxers al disc dur ni instal·lar programes, són ideals per utilitzar

els serveis google, inclòs el Classroom de l’institut.

 Per  posar  en  marxa  les  Chromebook  del  centre  es  necessita  introduir  l’usuari  i

contrasenya d’un compte institutmaragall.cat.

Cap  alumne  pot  utilitzar  les  Chromebook  sense  la  presència  i  supervisió  d’un

professor/a.

RESERVA:

1. El primer cop que les hagueu d’utilitzar amb un grup heu de comprovar que l’alumnat

amb qui les fareu servir tenen compte institutmaragall.cat i saben la contrasenya. Si

teniu dubtes poseu-vos en contacte amb la professora Montse Sigalés.

2. Entreu  al  document  Registre  de  reserves  de  Chromebooks  confirmades i

comproveu que el dia i hora que voleu fer la reserva hi ha aparells disponibles.

3. Entreu al document Formulari de reserva de Chromebooks i empleneu-lo. 

4. Comproveu que heu  realitzat  correctament  la  reserva al   document  Registre  de

rerves de Chromebooks confirmades

UTILITZACIÓ:

1. Abans de la classe demaneu a Consergeria el carret i que us obrin l’arxiu (al costat

de Secretaria) per agafar de l’armari les Chromebook i si us cal l’antena wifii. No cal

que agafeu els cables perquè les Chromebook han d’estar carregades.

2. A l’aula, connecteu l’antena a un punt d’accés d’internet i poseu-la en marxa.

3. L’alumnat  ha  de  posar  en  marxa  els  aparells  amb  el  seu  usuari  i  contrasenya

institutmaragall.cat. I quan acabin de fer-les servir han d’apagar els aparells.

4. Quan finalitzeu, retorneu-les a l’armari de l’arxiu, connecteu els cables, premeu els

interruptors de les regletes i deixeu-les carregant per a que el pròxim usuari les trobi

carregades.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWKtuKBOY_WYp-JkWABsLvSnADy-OHW9gkhuQcALmd_lQhHA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1nsf2gt25cSENWed89ItwzAbeHE7ynwmBV2FHHLHRzFU
https://drive.google.com/open?id=1nsf2gt25cSENWed89ItwzAbeHE7ynwmBV2FHHLHRzFU
https://drive.google.com/open?id=1nsf2gt25cSENWed89ItwzAbeHE7ynwmBV2FHHLHRzFU

