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1. INTRODUCCIÓ
Google Classroom és una ferramenta creada per
Google destinada al mon educatiu. La seua funció és la
de gestionar una aula mitjançant Internet.
El principal objectiu d’aquesta ferramenta és la
comunicació que s’estableix entre professor i alumne, i
la família de l’alumne, per a intercanviar documents,
compartir informació, assignar tasques...
Classroom té aplicacions per a mòbil, tablet i web,
permetent així, l’accés des de qualsevol lloc.

2. ACCÉS AL CLASSROOM
Per a poder accedir al Classroom de l’Escola de Música Miguel Arnau Abad és necessari tenir
un conter de l’Escola.
El correu de l’alumne serà la unió del nom y el cognom mitjançant un punt i després
@escolama.com (nom.cognom@escolama.com).
Marisa Pérez Arnau = marisa.perez@escolama.com
Aquesta regla s’utilitza en la gran majoria de conters creats. Si teniu qualsevol dubte o problema
per al accés podeu preguntar al professorat o a la direcció de l’escola.

Es necessari iniciar sessió en el conter de Google per poder accedir als recursos del Classroom.
El procés d’accés varia per a cada dispositiu i/o sistema operatiu. Si teniu dubtes podeu buscar
en internet “iniciar cuenta en gmail” i a continuació, el dispositiu o sistema operatiu en el qual
esteu tenint problemes.
No obstant, és recomana que el primer accés es realitze des d’un ordinador per verificar que el
conter de correu funciona.
Per accedir des d’un ordinador:
1. Anem a www.google.es Aquesta direcció la posarem en la barra de dalt del navegador

2. Click en Inici de sessió o Iniciar sesión.

3. Si ja tenim algun conter de Google iniciat en el navegador
en lloc d’aparèixer el botó d’iniciar secció podrem veure
una bola en una imatge o una icona. Si punxem sobre
aquesta ens apareixerà un desplegable on tindrem que
Conter principal iniciat
seleccionar l’opció de “Afegir un altre conter” o “Añadir
otra cuenta”
Un altre conter iniciat
Un altre conter iniciat

4. Una vegada triada l’opció d’iniciar sessió o afegir un nou conter, ens apareixerà una
finestra en la que ens demana el correu.
El correu és: nom.cognom@escolama.com.
Per a aquest exemple utilitzem el correu super.alumne@escolama

5. Clicarem en “Següent” o “Siguiente” per avançar a una altra pàgina on ens demanarà
la contrasenya del correu. Per defecte s’ha establert la contrasenya de
alumneescolama per tots els conters de correu.

Podem clicar en la opció de
veure o mostar contrasenya
per assegurar-nos que està
ben escrita.

6. Si les dades introduïdes son valides ens apareixerà una benvinguda de Google (Sols en
el primer accés). Hi ha que llegir tota la informació i, per finalitzar, acceptar aquesta
mitjançant el botó inferior.

7. Després, i també sols en el primer accés, ens dememana modificar la contrasenya
d’accés al correu. Es recomana utilitzar una contrasenya de entre 8-10 caràcters que
inclogué lletres (majúscules i minúscules), números i símbols (Com el @, #,+,*...). Una
vegada introduïda la nova contrasenya i confirmada aquesta amb el quadre de baix
clicarem en “modificar contrasenya” o “cambiar contrasenya”

8. Després de posar la contrasenya ens redirigirà a la pàgina
inicial de Google on podrem veure dalt a la dreta la icona del
nou conter iniciat. En aquest punt podem accedir a totes les
ferramentes que des de l’escola de Música oferim als alumnes
(Gmail, Drive, Classroom, Meet...)
En aquest cas per accedir al Classroom clicarem sobre el quadrat
puntejat i seleccionarem l’opció Classroom.

9. Ens demanarà quin conter volem utilitzar per inicialitzar el classroom. En cas de tenir
diferents conters punxarem en el desplegable per a que ens mostre una altra pàgina
on seleccionarem el conter @escolama. De no tenir més conters el correu de
@escolama apareixerà directament en el quadre.

10. Una vegada seleccionat el conter correcte es demanara quin rol te aquest conter. El
aquest cas el rol que tindra el conter serà el d’Alumne.

11. Una vegada finalitzat aquest pas, podrem veure el panell principal del Classroom on
ens apareixeran les diferents assignatures a les que l’alumne està matriculat. Si veiem
algun error o tenim algun dubte podeu posar-vos en contacte amb el professorat o el
equip directiu de l’Escola de Música.
Adjuntem una imatge d’un exemple de panell principal on l’alumne està matriculat en 3
assignatures.

ASSIGNATURA 1

ASSIGNATURA 2

ASSIGNATURA 3

3. NAVEGACIÓ PER CLASSROOM
Una vegada estem en el panell principal del nostre classroom podem accedir a qualsevol
assignatura mitjançant les vinyetes del centre o el menú lateral.
L’obrirem clicant al quadre rallat de dalt a la esquerra.

ASIGNATURA 2

ASIGNATURA 3

ASIGNATURA 1
ASIGNATURA 2
ASIGNATURA 3

Ens apareixerà una secció, que és la pagina inicial o tauler. Dins d’una classe de classroom
podem trobar aquesta i dos seccions més: treballs de classe i persones. Podrem navegar per
les diferents seccions utilitzant el menú superior horitzontal.
ASIGNATURA 3

3.1. SECCIÓ TAULER
En aquesta secció ens aparèixer totes les últimes publicacions que s’han realitzat en classe:
treballs, documents informatius, ...
A més podrem veure un quadre a la part esquerra en el que indica si hi ha una tasca pendent
de entregar.
En aquest quadre es pot escriure un
missatge per a enviar al tauler. Aquesta
opció pot estar activada o desactivada

PUBLICACIONS DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA
DATA LA QUAL EL RECURS HA ESTAT COMPARTIR EN LA CLASSE

Indica si hi ha una tasca
pendent a entregar per
part de l’alumne

PUBLICACIONS DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA
DATA LA QUAL EL RECURS HA ESTAT COMPARTIR EN LA CLASSE

PUBLICACIONS DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA
DATA LA QUAL EL RECURS HA ESTAT COMPARTIR EN LA CLASSE

La icona pot variar
depenent del recurs de
la publicació

Publicacions del
tauler: documents,
missatges, vídeos, …

Per accedir a un recurs clicarem sobre aquest.

Ens apareixerà la informació del material. Veurem un exemple d’informació d’un material en el
que apareixen totes les parts que podem tenir en aquesta secció. En cada material poden
aparèixer, o no, les caselles comentades més avall (dependrà del tipus de material i de la
informació que el usuari incloga)
Informació del recurs i
dades de l’alumne
sobre aquest

Documents adjuntats
al material per part de
l’alumne

PUBLICACIONS DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA
QUI PUBLICA EL MATERIA · DATA DE PUBLICACIO
PUNTUACIO ALUMNE / PUNTUACIO TOTAL

TEXT EXPLICATIU

DATA DE ENTREGA DE MATERIAL

NOM DEL DOCUMENT

Afegir nous
documents
adjunts

FORMAT DEL DOCUMENT

NOM DEL DOCUMENT
FORMAT DEL DOCUMENT

NOM DEL DOCUMENT
FORMAT DEL DOCUMENT

NOM DEL DOCUMENT
FORMAT DEL DOCUMENT

Enviar o
reenviar els
documents al
propietari del
material

Quadre per a enviar
missatges privats
entre l’alumne i el
propietari del recurs

Informació i
documents adjuntats
en aquest material
Quadre per enviar missatges a tota
la classe sobre el material

En el moment que necessitem adjuntar un recurs al material (enviar una tasca que el professor
a dement a classe) clicarem sobre el botó de “+ Afegir o crear” o “+ Añadir o crear”. Al fer-ho
ens obrirà un desplegable en totes les opcions que podem realitzar.

Afegir un document que es troba al
Google Drive de l’alumne

Afegir un document que es troba al
dispositiu del qual estem accedint al
classroom

Afegir un enllaç d’una pàgina WEB

Crear un nou document. Aquest
nou document es guardarà en el
Google Drive del alumne

3.1.1. VISUALIZAR LES CLASSES ONLINE
Una altra part important de la secció de tauler o “tablón” es el enllaç al MEET per poder
visualitzar les classes online (En cas de que el professor les relitze d’aquesta forma).

ASIGNATURA 3

Enlace de Meet https://meet.google.com/lookup/smsc

3.2. SECCIÓ TREBALL DE CLASSE
Aquesta secció ens permet visualitzar un resum del recursos i tasques de l’assignatura.
Veure tots els recursos
entregats per part de l’alumne i
l’estat d’aquests

Veure el calendari de Google.
En ell podrem veure les dates
d’entrega de recursos

Veure tots els
recursos de la
classe

PUBLICACIO DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA (SENSE TASCA)

DATA DE PUBLICACIO

PUBLICACIO DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA (SENSE TASCA)

DATA DE PUBLICACIO

PUBLICACIO DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA (ANB TASCA)

PUBLICACIO DE MATERIAL NOU DE L’ASIGNATURA (SENSE TASCA)

DATA D’ENTREGA

DATA DE PUBLICACIO

Llistat de publicacions de material nou amb la
data de publicació o, en cas de tenir tasca, la
data de entrega

3.3. SECCIO PERSONES

En aquesta secció podrem veure qui és elLlistat
professor
i qui són els alumnes d’aquesta
de professors
de l’assignatura
assignatura.
Icona per poder enviar un
missatge a la persona

Llistat d’alumnes de
l’assignatura

4. MÉS INFORMACIÓ SOBRE CLASSROOM
En aquest document s’han explicat les accions que s’utilitzen amb més freqüència en el
Classroom. Si l’Alumne/Mare/Pare/Tutor necessita més informació sobre aquesta ferramenta
pot posar-se en contacte amb la junta directiva de l’Escola de Música o consultar (via internet)
l’ajuda que Google ofereix per aquesta ferramenta.

