
SERRETA.CAT   --   Indicacions   per   PROFES  

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

...Com   també   ho   és   “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   qualsevol,   però   també   una   sèrie   de   facilitats   o  
procediments   comunicatius   alguns   dels   quals   especialment   útils   per   la   docència   ( Classroom,   Meet,  
Jamboard… )  

El   que   és   fonamental   és   entendre   que   estem   parlant   d’entorns   de   treball   o   espais   comunicatius,   amb   la  
qual   cosa   el   més   adequat   és   que    alumnes    i    professors    estem    ubicats   en   el   mateix   espai .  

És   a   dir,   o    alumnes-i-profes    estem   a    serreta.cat    o    alumnes-i-profes    estem   a    gmail.com .  
Si   no   és   així   quan   creem   un   Meet   des   de    xtec.cat    no   ens   deixa   entrar   a   la   gent   de    gmail.com ,   i   el   mateix  
ens   passa   amb   el   ClassRoom   que   ens   diu   que   no   reconeix   els   codis   d’ingrés   que   li   donem.  

Algun   company   ha   indicat   que   Google   ofereix   l'opció   de   declarar   entorns   “amigables”   amb   els   quals   es  
pugui   fer   una   transferència   de   dades.   Aquesta   possibilitat   si   es   fa   entre   dos   dominis   protegits  
( serreta.cat   /   xtec.cat )   pot   tenir   sentit   i   és   fàcil   d’habilitar,   però   si   l’obrim   entre   un   espai   protegit   i   un   altre  
desprotegit   ( serreta.cat   /   gmail.com )   podem   estar   llençant   la   feina   per   la   finestra...  

Per   tant   per   començar   a   treballar   amb   alumnes   ens   ho   podem   plantejar   de   dues   maneres   absolutament  
diferents:   o    estem   tots   dins   de   “serreta.cat”    o    estem   tots   a   “gmail.com” .   
El   primer   cas   és   cap   a   on   anem   poc   a   poc,   i   l’altre   és   on   s’ha   acostumat   a   treballar   algun   company   que  
ja   ha   utilitzat   el   Classroom   o   el   Meet  
( evidentment   no   podem   considerar   la   possibilitat   de   posar   alumnes   a   “xtec.cat”,   no   són   profes… )  

Accés   a   SERRETA.CAT   
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   “ xxx.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:   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom
https://apps.apple.com/us/app/classroom/id1085319084
mailto:XXxxx.xxxxx@serreta.cat


PROCEDIMENT   per   entrar   al   domini   “serreta.cat”  
En   primer   lloc   hem   de   sortir   del   domini   “xtec.cat”   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   ( nom.primercognom@serreta.cat )   i   entrem   al   nostre   espai   acadèmic  
virtual:  

 

Material   de   consulta   i/o   suport  
>   COL·LECCIÓ   de   videotutorials   de   Martín   García   Valle   que   va   explicant   diversos   aspectes  
     https://www.youtube.com/watch?v=iAaOFkuRAIo&list=PLU70czbGcFEQNLHBP4UQ3_xanDYcg8N8d  

>   Videotutorial   de   Rosa   Liarte  
     https://youtu.be/F05HfdPRaFQ  

>   Presentació   de   la   Rosa   Liarte  
     https://www.slideshare.net/rosaliarte/tutorial-de-google-classroom  

mailto:nom.primercognom@serreta.cat
https://www.youtube.com/watch?v=iAaOFkuRAIo&list=PLU70czbGcFEQNLHBP4UQ3_xanDYcg8N8d
https://youtu.be/F05HfdPRaFQ
https://www.slideshare.net/rosaliarte/tutorial-de-google-classroom

