
 
 

PREGUNTES I DUBTES MÉS FREQÜENTS (FQS) 

 

● Model de chromebook/tablet per si voleu buscar per internet i informar-vos més. 

- Els que van demanar amb connectivitat són marca Lenovo Yoga N23. 

- Per les famílies que tenen internet a casa hi ha dos models, marca ASUS C214 

o marca ACER Spin 11. 

- Les tablets són Huawei mediapad t5. 

 

● On es troba el botó d’encendre i apagar? 

- Chromebook Lenovo i tablets: al lateral. 

- Chromebook ASUS i ACER: a dalt del teclat a la dreta. 

 

● Com connectar el dispositiu a la teva xarxa wifi? 

A baix de tot a la dreta de la pantalla trobaràs la icona de wifi  . Clica a sobre i 

busca la teva xarxa wifi, introdueix la teva contrasenya wifi i ja tindràs accés al teu 

internet. 

 
 

● Com utilitzar “googlemeet” per fer videotrucades? 

video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MyO9Z15zZNc  

Les famílies que s’han endut chromebook amb internet, la potencia del router que 

els hi ha proporcionat el consorci no és bona i les videotrucades es van tallant, no té 

bona connexió per fer videotrucades. 

 

● Teclat dels Chromebooks. 

  Fa cerques a les aplicacions i al web. 
Per activar o desactivar el bloqueig de majúscules, premeu Alt+Cerca. 

Duu a la pàgina anterior (F1). 

Duu a la pàgina següent (F2). 

Actualitza la pàgina actual (F3). 

Mostra la pàgina en pantalla completa (F4). 

Mostra totes les finestres obertes (F5). 

https://www.youtube.com/watch?v=MyO9Z15zZNc


 

Redueix la brillantor de la pantalla (F6). 

Augmenta la brillantor de la pantalla (F7). 

Desactiva el so (F8). 

Abaixa el volum (F9). 

Apuja el volum (F10). 

 

● La pantalla del chromebook i la tablet és tàctil, com funciona? 
- Fer clic: toqueu el lloc on vulgueu fer clic. 
- Fer clic amb el botó dret: manteniu premut el lloc on vulgueu fer clic amb el botó 

dret. 
- Desplaçar-se: arrossegueu el dit cap amunt, cap avall, cap a la dreta o cap a 

l'esquerra. 
- Anar a una pàgina anterior del navegador: per anar enrere, llisqueu d'esquerra a 

dreta. Per anar endavant, llisqueu de dreta a esquerra. 
- Ampliar o reduir la imatge: manteniu premuda una àrea amb dos dits. 

■ Per ampliar, separeu-los. 
■ Per reduir, pinceu-los. 

- Obrir el menú d'aplicacions: llisqueu cap amunt des de la fila d'aplicacions de la 
part inferior de la pantalla. 

- Mostrar la fila d'aplicacions (prestatge): llisqueu cap amunt des de la part inferior 
de la pantalla. 

- Amagar la fila d'aplicacions (prestatge): manteniu premuda la fila d'aplicacions a 
la part inferior de la pantalla. 

- Veure dues aplicacions en paral·lel: si teniu totes les finestres obertes a la 
pantalla, podeu arrossegar una aplicació cap a l'esquerra o cap a la dreta per 
utilitzar-la en paral·lel amb una altra. 

 

● Com corregir les faltes d’ortografia amb el corrector ortogràfic de textos? 

1. A la part inferior dreta, seleccioneu l'hora. 

2. Seleccioneu Configuració   Configuració avançada. 

3. A la secció "Idiomes i introducció de text", seleccioneu Corrector ortogràfic. 

4. Trieu els idiomes que vulgueu utilitzar per al corrector ortogràfic. 

 

 

 

 

 

 


