
INSTRUCCIONS PER L’ALUMNAT QUE PRESENTA DIFICULTATS INFORMÀTIQUES 
PER INICIAR EL TRIMESTRE TELEMÀTIC (cal tenir prèviament el seu de correu) 
  
COM REGISTRAR-SE A IEDUCA 
 

● Obrir el correu del 4 d’abril  i copiar l’usuari 
 

 
 

● Anar al web del Màrius i a Incidències 

 
 

● Pegar l’usuari i posar 1234 de contrasenya 
● Canviar la contrasenya  
● Clicar a missatges  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COM ENVIAR TASCA AL PROFESSORAT  
Fer l’activitat a la llibreta 
 

1. Respondre per ieduca: 
 

● Amb mòbil: 
○ Obrir ieduca amb el mòbil i anar a la versió escriptori 
○ Anar a missatges(desplegar les fletxes de dalt i a la dreta) 
○ Clicar damunt el missatge del professor i respondre 
○ Adjuntar fitxer: s’obre la càmera, fer la foto del full dels deures 
○ Pujar el fitxer i enviar el correu 

● Amb ordinador: 
○ Fer la foto  i enviar-la al teu correu o al  drive. 
○ Obrir el correu o drive i descarregar la foto a l’ordinador. Es recomana: 

■ Tenir una carpeta on anar  guardant totes les fotos 
■ Guardar la foto amb nom de la matèria per trobar-la fàcilment. 

○ Entrar a ieduca, anar a missatge i clicar el correu on volem enviar la tasca. 
○ Respondre el correu i adjuntar fitxer 
○ Buscar la foto i penjar-la 
○ Enviar correu 

🔺 Si et resulta molt complicat utilitzar aquesta via, comenta-li al teu tutor/a 
 

 
2. Respondre per moodle: 

 
● Entra a la web del Màrius i anar al moodle (amb el mòbil la icona és una carpeta) 
● Iniciar sessió:  

○ si estàs registrat utilitza  el teu usuari i la contrasenya. 
○ Si no estàs registrat utilitza l’usuari i contrasenya genèric(comenta-li al teu 

professor/a) 
■ 1r ESO:    usuari: 1reso 

                                                    contrasenya: eso1r 
■ 2n ESO:    usuari: 2neso 

                                                    contrasenya: eso2n 
■ 3r  ESO:    usuari: 3reso 

                                                    contrasenya: eso3r 
■ 4t  ESO:    usuari: 4teso 

                                                    contrasenya: eso4t 
● Entrar al moodle de la matèria i buscar l’activitat 
● Per enviar la tasca cal anar a editar la tramesa i pujar la tasca i desar els canvis. 
🔺 Si et resulta molt complicat utilitzar aquesta via, comenta-li al teu tutor/a 

 
 
 
 
 



3. Google Classroom 
 
 

● Accedir al classroom 
○ Amb mòbil 

■ Android:  Aquest sistema té instal.lat per defecte el classroom i el 
drive 

■ Apple: cal instal.lar el classrom i el drive 
○ Amb ordinador: 

■ Al teu correu pots accedir al drive i al classroom clicant la icona 
aplicacions google 

 
■ Clicar damunt la teva classe i anar a treball de classe. 
■ Clicar mostrar la tasca i s’obre una pantalla. A la dreta apareix un 

quadre amb el teu treball i des d’allà pots afegir o crear la tasca. 
🔺 Si et resulta molt complicat utilitzar aquesta via, comenta-li al teu tutor/a. 

 
 


