
Ja tens el teu compte de correu del CEPA?

Si ja t’han assignat un compte de correu del CEPA, el primer que has de fer és
comprovar que funciona correctament, ja que amb aquest correu et podràs
comunicar amb els/les professors/es així com entrar dins la plataforma
Classroom, i d’aquesta manera tenir accés als apunts, documents, videos
explicatius, etc. que els/les professors/es compartiran amb tota la classe.

Si utilitzes l’ordinador, els passos que has de seguir són els següents:

a) Entrar dins Gmail

Quan entres dins l’aplicació Gmail t’apareixerà una finestra com aquesta:

Aquí has d’escriure el nom del compte de correu que t’han assignat quan te
vares matricular i clicar damunt el botó blau “Següent”. En la finestra que
apareixerà has d’escriure la contrasenya corresponent que tu mateix vares triar
en el moment que t’assignaren el correu. Una vegada fet això, ja entraràs
directament en la safata d’entrada del compte de correu del CEPA. Des d’aquí
podràs enviar i rebre correus a/de tots els teus profes.



b) Entrar en l’aplicació Classroom

Ara és el moment d’accedir a l’aplicació Classroom per poder donar-te d’alta en
totes les classes de les assignatures que t’has matriculat. Recorda que cada
professor/a te donarà el codi de la classe que té en el Classroom. Des de la
safata d’entrada del correu del CEPA que havies entrat anteriorment, si vas a la
part superior dreta de la pantalla veuràs un quadre amb 9 puntets com aquest:

Doncs bé, clicant damunt aquest quadre de punts, t’apareixeran una sèrie
d’icones de les diferents aplicacions de Google. El que has de fer és clicar
directament damunt la icona de Google Classroom, i s’obrirà aquesta aplicació.

Una vegada fet això, t’apareixerà per primera vegada una finestra com aquesta
en la part superior dreta de la pantalla:



El que has de fer és clicar damunt el símbol + i a continuació damunt la frase
“Uneix-me a una classe”.  Si fas això, te demanarà el codi de la classe a la qual
te vols afegir. Escrius el codi que t’ha donat el/la professor/a i acceptes, i
immediatament t’apareixerà la classe de Classroom corresponent. Aquest procés
ho hauràs de fer amb totes les classes de les assignatures que estàs matriculat.

I si entram des del mòbil, com ho hem de fer????

En el cas que entris des del mòbil per primera vegada al correu de CEPA, el que
has de fer és el següent:

1.-Clicar damunt l’icona de l’aplicació Gmail

Has de clicar damunt aquesta icona que tens en el mòbil¨:

Si fas això, t’apareixerà una pantalla com aquesta:



2.-Clicar damunt la frase “Añadir otra cuenta” o “Utilitza un altre
compte” si ho tens configurat en català.

Una vegada fet això, apareixerà una pantalla com la de l’apartat a), i hauràs de
repetir el que diu aquest apartat, com he explicat anteriorment. D’aquesta
manera tindràs el compte de correu del CEPA en el teu mòbil a més del compte
de gmail personal. Per accedir-hi, quan entres en l’aplicació gmail, hauràs de
seleccionar el compte de s’escola.


