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1. Regles d’ús del material 

1. L’usuari deixarà l’espai de treball ordenat 
així com el va trobar, amb els auriculars al 
costat esquerre a l’altura de la pantalla amb 
el micròfon recollit. 

 
2. L’usuari deixarà sempre la pantalla comuna 

en acabar la seva sessió. No es pot apagar 
l’ordinador. 

 

3. El lector de CD/DVD únicament es pot utilitzar per consultar CD-ROM o DVD- 
ROM de la biblioteca, que seran inserits pels responsables de la biblioteca. 

 
4. No es pot imprimir cap document. 

 
5. No es poden utilitzar USB. L’usuari té la possibilitat de conservar documents 

de dues maneres: 
✓ enviant-los per correu electrònic. 
✓ guardant-los a la unitat E dins una carpeta amb el seu nom uns dies. 

 
6. En cas d’avaria, es prega que es comuniqui la incidència al personal de la 

biblioteca, que avisarà al Servei Tècnic. 
 
 
 

2. Què no es pot fer? 

1. Utilitzar programes, CD d’àudio, DVD, o CD-ROM personals. 
2. Utilitzar un dispositiu d’emmagatzematge massiu (USB, Pen Drive). 
3. Descarregar programes d’Internet. 
4. Accedir a pàgines pornogràfiques o de pedofília. 
5. Fer qualsevol transacció de compravenda a Internet. 

 

 

 
Les persones que facin un mal ús dels ordinadors o que no respectin les regles de 
funcionament i d’ús de l’aula perdran el dret a accedir-hi i el seu cas serà presentat 
al Consell Escolar del Centre. 
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3. Com accedir als recursos 

La pantalla inicial que es mostra a l’usuari conté: 

• tres navegadors per accedir a internet: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox i Google Chrome. 

• dos accessos directes: web Biblioteca i Aula Multimèdia i Blogs de l’Aula 
Multimèdia. 

• cinc carpetes: EAO, Mediateca, Ofimàtica, Vídeo That’s English i Àudio 
That’s English. 

 
 

 
 
 
 

 

A les pàgines que segueixen s’indiquen els recursos als quals es pot accedir 
fent doble clic sobre cada una de les opcions. 

Accessos directes 

Navegadors 

Carpetes 
Carpewtes 
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3.1. Blogs de l’Aula Multimèdia 

Aquí trobaràs una recopilació de materials i enllaços d’internet seleccionats pel 
professorat de cada departament per ajudar-te a complementar les activitats de 
classe: 

 

✓ gramàtica 
✓ vocabulari 
✓ pronunciació 
✓ premsa 
✓ llibres electrònics i audiollibres 
✓ ràdio i podcasts 

✓ comprensió auditiva 
✓ expressió oral 
✓ expressió escrita 
✓ pràctica d’exàmens 
✓ diccionaris 
✓ cultura

 

 
 

El blog principal enllaça amb els blogs generals per a cada idioma, que a la vegada 

enllacen amb els diferents blogs per nivells. 
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3.2. Carpeta Mediateca 

Dins la carpeta Mediateca es troben: 
 

1. Carpetes per idiomes. 
2. El llistat de CD-ROM i DVD-ROM disponibles per utilitzar a l’aula. Per utilitzar- 

los us heu de dirigir als responsables de la biblioteca. 

 
 
Carpetes per idiomes 

 
A cada carpeta d’idioma hi ha les següents opcions: 
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1. Àudio. Des de l’apartat d’Àudio es pot accedir als arxius d’àudio dels mètodes i 
llibres de text utilitzats a l’escola (inclòs That’s English), així com a cançons, 
fonètica i material complementari. 

 

 

Els llibres de text corresponents als àudios digitalitzats estan a disposició dels 
usuaris a l’armari Aula Multimèdia. Per utilitzar-los és necessari demanar-los 
als responsables de la biblioteca. 
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2. Vídeo. A través de l’opció Vídeo es pot accedir als vídeos dels llibres de text 
dels cursos oficials (també als de That’s English) i a pel·lícules en diferents 
idiomes. 
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3.3. Carpeta EAO (Ensenyament Aplicat a Ordinador) 
 

 

 

A través de l’opció EAO podem accedir a diferents carpetes per idiomes que 
contenen els següents CD-ROM i programes: 

 

• FRANCÈS: Savoirs 1 & 2. 
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• ANGLÈS: Hot Potatoes, JCloze, JCross, JMatch, JMix, JQuiz. 
 

 

 
• ITALIÀ: IT. 
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• RUS: Russian for all. 1000 tasks. Levels 1, 2 i 3. 
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3.4. Carpeta Ofimàtica 

Dins Ofimàtica es troben els següents programes: 
 

• Word 2013 (processador de textos) 

• Open Office (Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writter) 

• Excel 2013 

• Powerpoint 2013 

• Onenote: per facilitar la presa de notes, la recopilació d’informació, i la 
col·laboració multiusuari. OneNote permet col·locar notes (introduïdes a mà o 
amb teclat) i ofereix la possibilitat d’afegir dibuixos, diagrames, fotografies, 
elements multimèdia, àudio, vídeo, i imatges escanejades. 
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3.5. Vídeo That’s English 

Aquí trobaràs els vídeos dels llibres utilitzats als diferents nivells del mètode a 
distància That’s English. 

 

 

 

3.6. Àudio That’s English 

Aquí trobaràs els àudios dels llibres utilitzats als diferents nivells del mètode a 
distància That’s English. 

 
 

 


