Guia per classes online
de Teens Center
amb Discord

INTRODUCCIÓ
Aquest manual us permetrà accedir a les classes a través d’una plataforma online
anomenada Discord. Podreu contactar amb els vostres professors, dialogar, enviar
missatges, exercicis, documents, etc.

REGISTRE AL NOSTRE SERVIDOR EN DISCORD
Per començar heu d’ unir-vos al nostre servidor clicant l’enllaç següent:
https://discord.gg/UVTHjjF
Cliqueu «aceptar invitación»:

Aquí us heu de crear un compte. Escriure el vostre nom i cognom NO PSEUDÒNIMS!!!

UTILITZAR NOM I COGNOM

ACCEPTEU LES CONDICIONS

CLIQUEU A CONTINUAR
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POSEU EL VOSTRE MAIL

I EL PASSWORD

Un cop creat el vostre compte, rebreu un e-mail al vostre correu electrònic per "confirmar"
el registre. Cliqueu a VERIFY EMAIL per verificar:
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Introduïu el vostre e-mail i password que heu creat per accedir a l’aplicació (NO OBLIDEU
EL PASSWORD!!!)

Una vegada dins veureu això. Heu de clicar on apareix el nostre logo.
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Per aquells que ja teniu un compte creat podeu entrar normalment clicant aquí:

Introduïu el vostre e-mail i password que heu creat per la aplicació.
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TREBALLAR DINS DEL NOSTRE SERVIDOR
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A continuació, expliquem les diferents parts de l’aplicació:
1. Llistat de servidors que teniu.
2. Llistat de canals de text, ordenades per professor. CADA ALUMNE HA DE CLICAR
DINS L’AULA DEL SEU PROFESSOR respectant el dia i hora de la seva sessió
habitual. Ex. #aula-anna. IMPORTANT SEMPRE CLICAR L’AULA DEL VOSTRE
PROFESSOR NO AL GENERAL.
3. Llistat de canals de veu. Per entrar només heu de clicar, necessiteu un micròfon per
aquesta opció. Aquí podeu parlar amb el vostre professor fent clic al vostre professor.
4. Zona on apareix el text que s’introdueix, el xat. Aquí podeu enviar missatges de text
com en un xat normal.
5. Llistat d’usuaris.

Heu de clicar sempre a l’icono del nostre LOGO per veure el llistat de professors.
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Zona d’introducció de text:

Per pujar arxius (fotos, vídeos, documents de text, pdf, etc) simplement heu d’arrossegar
l’arxiu fins a la zona de text i deixar-los anar, clicar “subir” o “upload” o també podeu clicar
al signe
de l’esquerra i s’obrirà una finestra per seleccionar dins del vostre ordinador
els arxius o fotos que voleu enviar.

DESCONNEXIÓ
Un cop finalitzada la classe podeu desconnectar la sessió en “cerrar sesión” aquí:

S’obrirà una altra finestra on trobareu “cerrar sesión” a baix del tot.
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IMPORTANT!!! NO clicar mai a “abandonar servidor” sinó sortireu totalment de la
plataforma.

CONNEXIÓ
Us aconsellem que us descarregueu l’aplicació a l’ordinador per tenir-la a mà durant
aquestes setmanes.
Per accedir cada vegada a les classes, només cal connectar-se via pàgina web
https://discordapp.com/login o descarregant l’aplicació i posar el vostre e-mail i password.
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Per qualsevol dubte, podeu preguntar pel xat enviant un missatge, o enviant missatge
directe a @albert.

Gràcies a tothom per la vostra col·laboració i comprensió.

L’Equip de TEENS CENTER
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