
CONNECTEM 2 CABLES AL PORTÀTIL:

EQUIPAMENT
AULA - 1A

L'aula està preparada per poder connectar el
portàtil docent i projectar la pantalla a la PDI

CONNECTEM LA CAIXETA DE CONTROL

ACTIVEINSPIRE - PISSARRA TÀCTIL AMB LLAPIS
Cal instal·lar el programa al portàtil docent des del Portal
d'Aplicacions
Cal un codi d'activació que s'ha de demanar

Llegiu-vos el manual d'ús de l'ActiveInspire.

1.

2.
       a Coordinació Digital

1.

CLASSES HÍBRIDES - GOOGLE MEET
Presento la pantalla del portàtil docent als alumnes que
estan connectats des de casa.
Utilitzo la webcam amb cable llarg només per enfocar la
pissarra blanca i mostrar-la a través de Meet

1.

2.

Cable HDMI - per transmetre imatge i àudio.
Cable USB - per activar ActiveInspire.

1.
2.

HDMI

USB

 Fixem-nos en els botons:
Només hi ha un cable connectat!



Cable HDMI - per transmetre imatge i àudio.
Cable USB - per activar ActiveInspire.

1.
2.

CONNECTEM 2 CABLES AL PORTÀTIL:

EQUIPAMENT
AULA - 1B

L'aula està preparada per poder connectar el
portàtil docent i projectar la pantalla a la PDI

CONNECTEM LA CAIXETA DE CONTROL

ACTIVEINSPIRE - PISSARRA TÀCTIL AMB LLAPIS
Cal instal·lar el programa al portàtil docent des del Portal
d'Aplicacions
Cal un codi d'activació que s'ha de demanar

Llegiu-vos el manual d'ús de l'ActiveInspire.

1.

2.
       a Coordinació Digital

1.

CLASSES HÍBRIDES - GOOGLE MEET
Presento la pantalla del portàtil docent als alumnes que
estan connectats des de casa.
Utilitzo la webcam amb cable llarg només per enfocar la
pissarra blanca i mostrar-la a través de Meet

1.

2.

HDMI

USB

 Fixem-nos en els botons:
Només hi ha un cable connectat!



Cable HDMI - per transmetre imatge i àudio.
Cable USB - per activar ActiveInspire.

1.
2.

CONNECTEM 2 CABLES AL PORTÀTIL:

EQUIPAMENT
AULA - 1C

L'aula està preparada per poder connectar el
portàtil docent i projectar la pantalla a la PDI

CONNECTEM LA CAIXETA DE CONTROL

ACTIVEINSPIRE - PISSARRA TÀCTIL AMB LLAPIS
Cal instal·lar el programa al portàtil docent des del Portal
d'Aplicacions
Cal un codi d'activació que s'ha de demanar

Llegiu-vos el manual d'ús de l'ActiveInspire.

1.

2.
       a Coordinació Digital

1.

CLASSES HÍBRIDES - GOOGLE MEET
Presento la pantalla del portàtil docent als alumnes que
estan connectats des de casa.
Utilitzo la webcam amb cable llarg només per enfocar la
pissarra blanca i mostrar-la a través de Meet

1.

2.

HDMI

USB

 Fixem-nos en els botons:
Hi ha dos cables connectats!


