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3 trobades virtual simultànies

● Per a professorat a partir de 3r/4t de primària en endavant: 
Google Classroom - Acceso sala grandes - http://qrsh.at/gd

● Per a professorat dels més petits, fins 2n/3r de primària: Google 
Sites - Acceso sala peques - http://qrsh.at/pq

En castellà

En català
● En aquesta sala - Per a professorat a partir 

de 3r/4t de primària en endavant: Google Classroom 

https://meet.google.com/pgn-aprx-fby
https://meet.google.com/dxd-hvxp-ett


Crea l’entorn virtual
1. Crea una classe
2. Convida al professorat
3. Convida a l’alumnat

Ofereix material
1. Crea temes
2. Afegeix material
3. Aprofita recursos

Fes que l’alumne sigui creador
1. Afegeix tasques
2. Transforma les tasques
3. Acompanya a l’alumnat en les tasques

Interacciona amb l’alumnat
1. Utilitza els comentaris privats
2. Permet la publicació dels alumnes
3. Crea preguntes
4. Utilitza les videotrucades

Fomenta l’autoavaluació
1. Utilitza les tasques amb test



1. Crea una classe
2. Convida l’alumnat
3. Convida al professorat

Crea l’entorn virtual



Crea una classe

1. Ves a classroom.google.com fes clic en el 
botó + per afegir una classe.
Més informació

2. Introdueix un nom per la classe.
Intenta que aquest nom tingui la mateixa 
estructura per a tot el teu centre. Així 
identificarà millor les classes.

Si encara no havies creat cap classe amb 
els alumnes, planteja’t si és millor crear 
classes per matèries o classes per àmbits 
o projectes.

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273?hl=es


Convida al professorat

1. En la secció Persones, convida als teus 
companys professors.
Més informació

2. Pots convidar-los escrivint la seva adreça 
electrònica. Professor

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6190760?hl=es&ref_topic=9049977


Convida a l’alumnat

1. En la secció Persones, convida l’alumnat de la 
teva classe.
Més informació

2. Pots convidar-los fent-los arribar el codi del 
curs o escrivint la seva adreça electrònica.

Professor

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?hl=es


1. Crea temes
2. Afegeix materials
3. Aprofita recursos

Ofereix material



Crea temes

1. En la secció Treball de classe, crea diferents 
temes per organitzar el material i les tasques.
Més informació

2. Els temes s’ordenen per ordre cronològic. Els 
últims en crear-se apareixen a la part 
superior.

Una manera d’ordenar els materials i 
tasques és per unitats. Però també es 
poden classificar per àmbits: notícies, 
listenings, lectures...

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9093681?hl=es


Afegeix materials

1. En la secció treball de classe, Crea material 
per als alumnes
Més informació

2. Indica un títol,  una descripció i afegeix, si cal, 
algun recurs: arxiu, document, enllaç o vídeo.

3. Tria les classes on es publicarà i el tema

4. Finalment, decideix si es publica 
immediatament, si el deixes en esborrany o si 
programes la publicació automàtica..

ANDREU

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621?hl=es


Aprofita recursos

1. Internet té molt material i de gran qualitat. No 
és necessari que tu et creis tot el material 
propi.

2. Revisa youtube.com, segur que hi trobes 
vídeos adequats per als teus alumnes.

3. Algunes editorials han posat en obert els 
seus materials. Aprofita’ls:
Editorial VIcens Vives
Santillana (usuario: santillana 
contrasenya:santillana)
Edelvives

4. L’XTEC ha publicat recursos per al 
professorat

5. Molts professors també han compartit 
materials propis a les xarxes socials. Cerca’ls.

http://youtube.com
http://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=2786&lang=ca
https://proyectos.santillana.com/
https://www.edelvives.com/es/contacto-especial
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/


1. Afegeix tasques
2. Transforma les tasques
3. Acompanya l’alumnat en les tasques

Fes que l’alumnat sigui 
creador



Afegeix tasques

1. En la secció treball de classe, Crea una tasca 
per als alumnes
Més informació

2. Indica un títol,  unes instruccions i afegeixi, si 
et cal, algun recurs: arxiu, document, enllaç o 
vídeo.

3. Si afegeixes un document de Google, tria si 
vols que es faci una còpia per cada alumne.

4. Tria les classes on es publicarà i el tema

5. Finalment, decideix si es publica 
immediatament, si el deixes en esborrany o si 
programes la publicació automàtica..

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265?hl=es


Transforma les tasques
1. El rol de l’alumne ha canviat. L’alumne ha de 

ser creador del seu aprenentatge.

2. Transforma les tasques per tal que l’alumnat 
hagi de fer recerca, comparar, sintetitzar, 
trobar conclusions i presentar-les.

3. Utilitza recursos digitals com:
Genially         Padlet
Flipgrid          Mindomo
Presentacions

4. En trobaràs moltes altres a en aquesta 
presentació

5. Trobaràs moltes més apps a 
https://ja.cat/RTJno

https://app.genial.ly/
https://padlet.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.mindomo.com/es/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://view.genial.ly/5e83857fd5aa510e328d6d64
https://view.genial.ly/5e83857fd5aa510e328d6d64
https://ja.cat/RTJno
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.mindomo.com/es/
https://www.mindomo.com/es/
https://app.genial.ly/
https://app.genial.ly/


Acompanya l’alumnat en les 
tasques

1. Incorpora rúbriques a les teves tasques. Els 
alumnes comprendran molt millor els 
objectius d’aprenentatge que els proposes.

2. Defineix els criteris de la rúbrica.

3. Per cada criteri, afegeix tants nivells com 
vulguis.

4. Si ho creus necessari, afegeix puntuacions a 
cada nivell.

https://domingochica.com/crea-rubricas-en-google-classroom/


1. Utilitza els comentaris privats
2. Permet publicar als alumnes
3. Crea preguntes
4. Utilitza les vídeotrucades

Interacciona amb l’alumnat



Utilitza els comentaris privats

1. Obre una tasca i fes clic en el lliurament d’un 
alumne concret
Més informació

2. Utilitza la part de comentaris privats per donar 
feed-back a l’alumne/a

3. Intenta que el comentari sigui en positiu. Destaca 
els aspectes que ha realitzat correctament, fes-li 
preguntes per tal que detecti allò que no ha 
realitzat prou bé i anima’l a millorar la tasca.

Alumne

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9093530?hl=es


Permet publicar als alumnes

1. Accedeix a la configuració de Classroom

2. En la secció General, pots triar si els alumnes 
poden fer publicacions i comentaris en la 
secció Tauler d’activitat.
Més informació

3. Si els ho permets, el tauler el podràs utilitzar 
com a fòrum. Qualsevol alumne podrà 
plantejar allà un dubte i tota la classe podrà 
respondre-li.

MARTA

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=es


Crea preguntes

1. En la secció Treball de classe, pots crear 
preguntes per l’alumnat, 

a. de resposta breu 

b. d’opció múltiple.

Més informació

2. Les de resposta breu, et permeten crear un 
debat. Cada alumne respondrà la pregunta i, 
després i si ho permets, podrà veure les 
respostes dels companys i interaccionar-hi.

3. Les d’opció múltiple et permeten crear una 
enquesta d’una sola pregunta.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020293?hl=es


Utilitza les videotrucades

1. Accedeix a meet.google.com i crea una reunió.

2. Indica un àlies (o deixa el camp en blanc).

3. No cal que accedeixis a la reunió. Simplement, 
copia l’enllaç i fes-lo arribar als teus alumnes:

a. Penja-ho al Classroom com un Material

b. Envia’l per correu electrònic

Utilitza les videoconferències per 
acompanyar emocionalment a l’alumnat.

No és massa bona idea fer classes 
magistrals.

Presenta’ls la tasca que els proposes i 
respon els dubtes que puguin tenir.

https://meet.google.com/


1. Utilitza les tasques amb test

Fomenta l’autoavaluació



Utilitza tasques amb test

Els formularis poden ser una bona eina per tal que 
l’alumnat detecti el seu aprenentatge.

1. Afegeix una tasca amb formulari
Més informació

2. La tasca incorporarà un formulari que podràs 
obrir i afegir les preguntes i les puntuacions 
que  necessites.
Més informació

3. També pots afegir formularis que ja hagis 
creat prèviament, pero activa l’opció 
‘Converteix en un test’  a la configuració . 
Podràs  importar les qualificacions al Google 
Classroom.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9095575?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es&ref_topic=6063584


Per ampliar

Reutilitzar una publicació
Enviar correus a professors i/o alumnes
Afegir categories de qualificació
Gestionar els tutors d’un domini G Suite

Classroom

Formularis (tests)
Crear un test d’autoavaluació
Qualificar tests d’autoavaluació

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025321?hl=es&ref_topic=9049835
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9194393?hl=es&co=GENIE.Platform=Desktop
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7017326?hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#topic=6020277
https://support.google.com/docs/topic/6063584?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es&ref_topic=6063584
https://comunidad.gedu.es/post/5e6ebdb884bb3d4460c1b2df
https://comunidad.gedu.es/post/5e6ebdb884bb3d4460c1b2df


Comunitats de professorat

comunidad.gedu.es ves.cat/esGs

https://comunidad.gedu.es/group/g-suite-catalunya
https://comunidad.gedu.es/group/g-suite-catalunya
https://comunidad.gedu.es/
https://comunidad.gedu.es/
http://comunidad.gedu.es
http://ves.cat/esGs

