COM FUNCIONA GOOGLE CALENDAR?
⦁ Per accedir al CALENDARI, l’alumne haurà d’utilitzar el mateix nom
d’usuari i la contrasenya que fa servir per accedir al seu correu de
GMAIL.
⦁ Totes les eines que proporciona el servei de GOOGLE WORKSPACE
(Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites)
funcionen amb el mateix nom d’usuari i contrasenya.
⦁ A continuació, l’alumne veurà una pantalla com aquesta:
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⦁ La fletxa vermella indica que de 4 a 5 de la tarda hi ha programada
una classe de matemàtiques per als alumnes de 3r d’ESO “A”.
⦁ Quan l’alumne cliqui sobre la classe s’obrirà la finestra següent:
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⦁ A més a més d’obtenir més detalls sobre la classe (organitzador,
nombre i nom dels assistents, etc.), l’alumne trobarà un botó en color
blau per poder accedir a la classe on-line mitjançant GOOGLE MEET.
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⦁ Finalment, l’alumne podrà unir-se a la classe clicant sobre el botó de
color verd que assenyala la fletxa vermella.

COM FUNCIONA GOOGLE MEET?
⦁ Una vegada dins, l’alumne veurà una pantalla com aquesta:

⦁ Pel bon desenvolupament de la sessió, és molt important que el
micròfon estigui desconnectat en tot moment. Només es podrà
connectar per fer o respondre preguntes qual el professor ho
permeti. Tal i com indica la fletxa vermella, cal que la icona del
micròfon aparegui sempre ratllada i en color vermell (desconnectat).
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⦁ La fletxa verda assenyala la icona de la càmera, la qual ha d’estar
sempre connectada, ja que el professor ha de saber en tot moment si
els alumnes estan o no presents. Així, doncs, aquesta icona no pot
estar ratllada ni en color vermell, ja que això significaria que la
càmera està desconnectada.

COM FUNCIONA GOOGLE CLASSROOM?
⦁ Quan l’alumne accedeixi al CLASSROOM veurà una pantalla com
aquesta, en la qual trobarà l’aula de cadascuna de les matèries que
està cursant.

⦁ Si clica sobre una de les matèries accedirà a l’aula en qüestió.
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⦁ La fletxa blava indica que l’alumne es troba ara al TAULER
D’ACTIVITAT, una mena de mur que mostra informació sobre les
darreres publicacions i accions fetes pel professor.
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⦁ A la pestanya següent, TREBALL DE CLASSE, l’alumne podrà trobar
tots els materials i tasques que el professor ha compartir amb la seva
classe.
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⦁ Clicant sobre qualsevol d’aquestes publicacions l’alumne podrà veure
si hi ha algun arxiu adjunt i descarregar-lo.
⦁ La fletxa lila ens indica que també podem accedir al MEET o al
CALENDARI a través del CLASSROOM.
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