
SERRETA.CAT   --Indicacions   per   ALUMNES  

Una   prèvia  
Hem   de   tenir   clar   que   “serreta.cat”   és   un   DOMINI,   no   és   una   web.   

Com   també   són   dominis   “xtec.cat”   o   “gmail.com”.   
D’aquests   el   primer   és   un   espai   tancat   per   a   professors   i   el   segon   és   absolutament   global   i   sense   límits.  

El   nostre   “serreta.cat”   és   un   espai   protegit    dedicat   a   la   docència ,   on   s’hi   disposen   una   sèrie   de   límits  
per   que   no   s’acabi   convertint   en   un   grup   de   whatsapp   però   també   una   sèrie   de   facilitats   o   procediments  
comunicatius   especialment   útils   ( Classroom,   Meet,   Jamboard… )  

D’entrada   anem   a   conèixer   el   que   és   una   aula   virtual   d’aprenentatge,   el    Classroom .   
Però   cal   dir   també   que    només    en   les   assignatures   que   s’han   habilitat   especialment.   

La   resta   d’assignatures   es   pot   anar   seguint   amb   les   indicacions   que   es   facin   des   de   la   web   del   centre.  

Per   ingressar   al   nostre   classroom   necessitem   un    usuari    i   una    clau    d’accés.  

És   possible   que   els   pares   hagin   rebut   un   email   facilitant   aquest    usuari    i    clau    que   necessites   per   que   el  
tutor   disposava   del   seu   email.   En   cas   contrari   has   de   demanar-li   al   teu   tutor/a   per   email   ( mirar   a   la   web )  
quines   són   les   teves   dades.  

Podem   accedir   al   classroom   fins   i   tot   des   d’una    tablet    o    telèfon   mòbil    fent   la   instal·lació   corresponent:  

● Android :    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom   
● iOS    d’Apple:    https://apps.apple.com/us/app/classroom/id1085319084   

I   seguidament   afegint   un    nou   compte    al   teu   dispositiu:   el   teu   usuari   “ XXxxx.xxxxx@serreta.cat ”.  
      ( en    Android    anar   a   “Configuració”   >   “Comptes”   >   … )  
      ( en    iOS    anar   a   “Ajustos”   >   “Afegir   compte”   >   … )  

I   evidentment   també   per   ordinador   seguint   el   procediment   de   la   pàgina   següent:  
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PROCEDIMENT   per   entrar   al   domini   “serreta.cat”  
En   primer   lloc   hem   de    sortir    del   domini   “gmail.com”   on   estem   ubicats   habitualment.  

>   Per   això   procedim   de   la   següent   manera:  

 

>   I   seguidament   entrem   en   la   direcció   
    “    classroom.google.com    “:  

 

 

 

 

 

>   Però   per   això   ens   pregunta   des   de   
    quin    usuari@domini    :   



  

>   Aquí   escrivim   el   nostre   nou   correu   ( XXnom.primercognom@serreta.cat )   i   això   ens   permet   entrar   al   
    nostre   espai   acadèmic   virtual:  

 

 

 

Material   de   consulta   i/o   suport  
>   Videotutorial   per   ALUMNES   per   aprendre   com   funciona   el   Classroom  

https://www.youtube.com/watch?v=Gxkc8lo79hQ  

mailto:nom.primercognom@serreta.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Gxkc8lo79hQ

