IES CTEIB

Podeu accedir a Google Classroom
des de Google; si heu iniciat sessió
al vostre correu electrònic de gmail,
vos dirigiu als quadradets que
surten a la cantonada superior dreta
i seleccionau Classroom

Vos sortirà una pantalla com
aquesta i podeu crear una classe si
seleccionau l'opció Crea tu primera
clase o apúntate a ella.
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Si accediu amb una adreça de correu particular vos sortirà aquest missatge; podreu crear una classe però no tendreu els avantatges de memòria,
privacitat i seguretat que tendríeu accedint amb el vostre correu corporatiu. Per aquest motiu és molt important accedir amb el correu del centre

Per tant, una vegada hem accedit al
classroom amb el correu del centre,
seleccionam l'opció Crear una clase i ens
sortirà una pantalla com la següent, que
haurem d'anar emplenant amb les dades
del grup

IMPORTANT: si malgrat haver accedit amb el correu electrònic del centre no podeu crear el vostre grup classe enviau un mail a
Adistancia@iescteib.org i se vos generaran els vostres grups de classroom
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Quan la vostra classe de classroom estigui creada, vos apareixerà una pantalla com aquesta.

Nom de la classe
Per a que un
alumne s'incorpori
al vostre
classroom li heu
de donar el codi
de la classe.
Una vegada hagi
entrat per primera
vegada, no se li
tornarà a demanar

En l'apartat Fecha de entrega
próxima trobareu un
recordatori de la data de
lliurament d'una tasca
proposada als vostres Si seleccionau Comparte algo con tu clase, se vos
obrirà una pantalla emergent on podreu afegir un
alumnes
document del drive, un enllaç, un arxiu que es trobi
al vostre equip o una pàgina de YouTube i compartirlo amb tots els vostres alumnes o només amb els
que vosaltres seleccioneu a la pestanya
Todos los alumnos

Amb aquestes
dues opcions,
podreu
personalitzar amb
un tema
predeterminat la
vostra classe
(Seleccionar
tema) o la podeu
personalitzar amb
una foto pròpia
(Subir foto,
resolució mínima
800x200 px)
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Si accediu a la pestanya Trabajo de clase, podreu crear tasques pels alumnes i organitzar-les (així com els apunts o documents que volgueu
compartir amb els alumnes) en diferents temes.

Si seleccionau l'opció Crear, podreu
generar tasques, qüestionaris,
preguntes i adjuntar material creat
per vosaltres

Mitjançant l'opció Carpeta Drive de
la clase podreu accedir a tots els
fitxers que es vagin creant a les
tasques o que adjunteu vosaltres per
compartir amb els alumnes
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Si voleu organitzar el vostre material en temes, podeu anar a l'opció Crear, seleccionar Tema i posar-li títol

Si voleu generar una tasca,
se vos obrirà una pantalla
com la següent i podreu
configurar el títol, fer una
breu descripció (instruccions)
de com han de fer-la i
podreu afegir arxius vostres
(Añadir) o generar (Crear) un
document de google (ja sigui
de text o una presentació,
formulari, full de càlcul)

A la part dreta de la pantalla teniu tota
una sèrie d'opcions sobre la tasca
creada: podeu seleccionar si la
compartiu amb tots els alumnes, la
puntuació total que li assignau, la
data i hora de lliurament així com el
tema al qual la voleu assignar (heu de
crear el tema previament)
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Si per crear la vostra tasca
utilitzau un document de
google, pensau que podeu
permetre que els vostres
alumnes puguin veure el
fitxer, el puguin editar
(modificar) o inclús es pot fer
una còpia per a cada alumne

La tasca creada la
podeu publicar al
classroom i
automàticament els
alumnes la podran
veure, la podeu
programar si voleu
que s'activi un dia a
una hora determinada
o la podeu desar com
un esborrany i després
accedir a ella i activarla quan ho trobeu
oportú
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Quan publiqueu una tasca,
vos apareixerà al Tablón i,
si els alumnes tenen
activades les notificacions,
els arribarà un missatge al
seu correu electrònic.

Si seleccionau la tasca
publicada vos apareixerà la
informació referent al seu
lliurament (si ha estat
lliurada en el termini que
heu previst o no).
A més a més, la podreu
revisar per corregir-la
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Seleccionant l'opció
Personas podreu
consultar els professors
que tenen accés al curs
així com els alumnes que
s'han afegit, mitjançant el
codi de la classe, al grup
de classroom.
Si hi ha alumnes que no
s'han afegit al grup amb el
codi de classe, els podeu
enviar una invitació per
correu electrònic que
hauran d'acceptar

Seleccionant l'opció
Calificaciones podreu
configurar el sistema de
qualificació assignat a les
tasques dels vostres
alumnes.
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Si volem afegir companys

Si volem afegir alumnes

