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Google Classroom

Google Classroom
Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de
l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació. Google ClassRoom facilita l'intercanvi
d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les
dinàmiques diàries de les classes.
Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eﬁcient
d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats,
l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i ﬁnalment el feedback del professor vers
cada alumne present al seu grup.
El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eﬁcient, permetent la
notiﬁcació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus ﬁlls.
El curs s'estructura en diferents temes des de la presentació i posa en marxa
d'una GoogleClassRoom ﬁns a crear, conﬁgurar i utilitzar tasques per l'alumnat.

Continguts
Mòdul1: Introducció a GoogleClassRoom
Mòdul2: Secció Informació de la classe
Mòdul3: Alumnat en GoogleClassRoom
Mòdul4: Novetats en GoogleClassRoom

Objectius
Conèixer GoogleClassRoom tot sabent les possibilitats i limitacions.
Crear una classe i les seves parts.
Conﬁgurar i administrar la classe creada.
Afegir alumnes, professors i famílies a la classe.
Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de GoogleClassRoom
Crear, conﬁgurar i administrar tasques i la seva avaluació.
Crear, conﬁgurar i administrar esdeveniments de la classe.
Crear, conﬁgurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes, professors i famílies.
Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
Emprar eines externes que nodreixin els continguts digitals disponibles a la classe.

Professor/a
Guillermo Guerrero Hernández.
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