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1.- CLICKEDU.

1.1.- ENTRA A CLICKEDU

1. Obre un navegador d’Internet com si anessis a navegar per internet. 

Exploradors recomanats: Chrome, Opera, FireFox i Internet Explorer 8 i 9 (en funció de la versió 

de Windows).

2. Vés a l'adreça http://clickedu.tallerginebro.cat o a l'enllaç que trobaràs a la part dreta de 

la pàgina web www.tallerginebro.cat

3. Introdueix l'usuari i la paraula de pas que el teu tutor t'ha fet arribar juntament amb 

aquest document. Un cop introduïdes, fes clic sobre “Entrar”

1.2.- CANVIA LA PARAULA DE PAS

Si vols canviar la paraula de pas que t’ha donat l’escola per una més fàcil de recordar, has 

d’entrar al Clickedu i un cop dins, a la part superior dreta de la pantalla trobaràs un grup de 

vincles. Fes clic a la icona de configuració.

A continuació visualitzaràs el següent formulari.

http://clickedu.tallerginebro.cat/
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Allà introdueix la teva contrasenya actual, la nova contrasenya i confirmar-la. Un cop tinguis les 

dades introduïdes, fes un clic sobre “Acceptar” i la teva contrasenya quedarà modificada. Has 

de tenir en compte els següents criteris 

- ha de ser diferent de l'actual

- ha de tenir entre 5 i 25 caràcters de llarg

- no ha de ser el nom, cognoms o nom d'usuari

- ha de contenir caràcters alfabètics (a-z,A-Z)

- ha de contenir caràcters numèrics (0-9)

- ha de tenir més de la meitat de caràcters diferents

1.3.- ENTORN DE TREBALL

Aquest és el teu entorn de treball un cop has entrat a la plataforma educativa de ClickEdu. De 
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totes les opcions que tens disponibles, volem destacar les següents:

a.- “Les meves matèries”: podràs visualitzar totes les matèries de les quals estàs matriculat 

així com el professor que la imparteix i els teus companys de classe.

b.- “La meva fitxa”: totes les notes de cada matèria de cadascuna de les avaluacions.

c.- “Entrega de treballs”: totes les matèries disposen de l'opció de poder entregar treballs de 

manera telemàtica. El professor podrà configurar la data i hora de tancament per poder lliurar 

els treballs així com el moment exacte (data/hora) d'aquest lliurament per part de l'alumne. 

Has de tenir en compte que només es pot fer una única entrega per alumne.

d.- “Suro”: En aquest apartat el professor penjarà tota la documentació (documents en Word, 

PowerPoint, Excel, PDF, fotos, etc) que vulgui compartir amb l'alumne (i que podràs guardar al 

teu propi ordinador) i que estarà disponible sempre que el professor ho consideri oportú.

2.- CORREU ELECTRÒNIC.

2.1.- ENTRA A WEBMAIL

1. Obre  un  navegador  d’Internet  com  si  anessis  a  navegar  per  internet.  Exploradors 

recomanats: Chrome, Opera, FireFox i Internet Explorer 8 i 9 (en funció de la versió de 

Windows).

2. Vés a l'adreça http://  m  ail.ginebro.cat   o a l'enllaç anomenat “Webmail” a la part esquerra 

de la pàgina web www.tallerginebro.cat.

3. Introdueix l'usuari i la contrasenya. 

http://www.tallerginebro.cat/
http://mail.ginebro.cat/
http://mail.ginebro.cat/
http://mail.ginebro.cat/
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El teu correu està format pel teu nom i el teu primer cognom seguit de @ginebro.cat. El nom 

d'usuari és el mateix sense @ginebro.cat. Així per a l'alumne Daniel Pérez, el seu correu serà 

danielperez@ginebro.cat i l'usuari per poder accedir serà danielperez. Tingues en compte que si 

el teu nom i/o cognom porten accent, el teu usuari de correu anirà sense accent. A més a més, 

la Ç serà substituïda per un C i la Ñ per una N. 

La  teva  contrasenya,  inicialment,  serà  el  teu  nom  d'usuari  seguit  dels  números  123.  No 

pateixis, que posteriorment podràs modificar aquesta contrasenya. De fet, et recomanem que 

ho facis. Un cop introduïdes aquestes dades, fes clic sobre “Iniciar sessió”.

4. Quan accedeixes per primer cop al correu, t'apareixerà un document en què hauràs 

d'acceptar les condicions del servei de Google. A la part inferior d'aquesta plana, hauràs 

de posar el text indicat (Captcha) i clicar sobre “Accepto. Continua al meu compte”.

5. La següent pantalla que visualitzaràs et permetrà modificar aquesta contrasenya que 

t'hem proporcionat. Tingues en compte que en el moment que facis el canvi, la teva 

contrasenya vàlida serà aquesta que acabes de posar.

mailto:danielperez@ginebro.cat
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6. Si tot és correcte, has de visualitzar la següent pantalla. Com pots comprovar, l'aspecte 

i el funcionament és idèntic al de qualsevol altre correu de Gmail. Així que si ets usuari 

d'aquest tipus de correu,  no tindràs cap problema en la seva gestió.  Si  no,  és molt 

semblant a qualsevol compte extern personal que puguis tenir.

2.2.- CANVIA LA CONTRASENYA

1. Part superior dreta > rodeta engranatge > Configuració

2. Comptes >> Configuració del compte de Google.
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3. Seguretat >> Canvia la contrasenya

3.- ALTRES CONSIDERACIONS.
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Per a qualsevol incidència o problema tècnic que puguis tenir quan entris en qualsevol de les 

plataformes educatives que posem el  teu abast,  pots dirigir-te al  teu tutor o bé enviar un 

correu a l'adreça informàticataller@ginebro.cat i, amb la major brevetat possible, intentarem 

solucionar la teva incidència.

Quan accedeixis tant al ClickEdu com al correu electrònic amb un ordinador de l'escola, has de 

tenir en compte NO DESAR MAI LA CONTRASENYA quan el navegador t'ho pregunti i TANCAR 

SEMPRE LA SESSIÓ amb l'opció disponible a la part dreta superior d'ambdues plataformes.

L'usuari de Clickedu i de correu electrònic deixaran d'estar operatius un cop acabats els teus 

estudis a l'escola.

Tingues  en  compte  que  totes  les  eines  informàtiques  que  l'escola  posa  al  teu  abast  són 

únicament i exclusivament amb fins educatius. 


