Escoles Arrels
Blanquerna-Esperança-Timbals
Instruccions per afegir el calendari de deures (des de 5è d’EP fins a 4t d’ESO) o el calendari d’escola (des de P3 fins a
4t d’EP) al nostre dispositiu mòbil. Depenent de si tenim un dispositiu amb Android o amb iOS (iPhone) haurem de
seguir el punt A o el punt B.

A.

Android

Instruccions per afegir el calendari de deures o d’escola en un dispositiu amb Android.
En primer lloc hem d’accedir (1) a la Intranet familiar de les Escoles Arrels amb el nostre usuari i contrasenya (2).

Un cop hem accedit a la Intranet seleccionem la pestanya (3) del curs que volem afegir el calendari i cliquem a l’apartat
on posa Google Calendar (4) a la part dreta de la pantalla.

Quan tenim el calendari a la pantalla cerquem un botó amb les paraules “+ Google Calendar” (5) que hi ha a la part
inferior‐dreta del calendari i cliquem.

Se’ns obrirà una nova finestra. Es possible que ens surti un missatge semblant a aquest. Acceptem (6).

A la nova finestra s’obrirà el nostre Google Calendar. En cas de que no tinguem la sessió iniciada ens demanarà el
nostre usuari i contrasenya. En aquest punt haurem de posar el nostre correu de Gmail i la nostra contrasenya per
poder iniciar sessió. Un cop estiguem validats ens sortirà un missatge (7) dient si volem incloure aquest calendari al
nostre calendari particular. Acceptem el missatge amb el “Si, incloure aquest calendari”.

Un cop hem acceptat la inclusió del calendari de deures (des de 5è d’EP fins a 4t d’ESO) o el calendari d’escola (des de
P3 fins a 4t d’EP) al nostre calendari personal ja ens hauria d’aparèixer el nou calendari a l’aplicació de Google Calendar
(depenent del fabricant) del nostre dispositiu Android.

B.

iOS (iPhone)

Instruccions per afegir el calendari de deures o d’escola en un dispositiu amb iOS (iPhone).
En primer lloc hem d’accedir (1) a la Intranet familiar de les Escoles Arrels amb el nostre usuari i contrasenya (2).

Un cop hem accedit a la Intranet seleccionem la pestanya (3) del curs que volem afegir el calendari i cliquem a l’apartat
on posa Google Calendar (4) a la part dreta de la pantalla.

Quan tenim el calendari a la pantalla cerquem un botó amb les paraules “+ Afegir el calendari (d’escola o de deures,
segons el curs) al meu dispositiu iOS” (5) que hi ha a la part inferior‐esquerra del calendari i cliquem.

Se’ns obrirà una finestra emergent amb el missatge “Et vols subscriure al calendari “Nom del calendari”?”. Acceptem
la subscripció (6).

Un cop hem acceptat la subscripció del calendari de deures (des de 5è d’EP fins a 4t d’ESO) o el calendari d’escola (des
de P3 fins a 4t d’EP) al nostre calendari personal ja ens hauria d’aparèixer el nou calendari a l’aplicació de Calendari
del nostre dispositiu iOS (iPhone).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per a qualsevol dubte o problema a l’hora d’afegir un calendari de deures (des de
5è d’EP fins a 4t d’ESO) o d’escola (des de P3 fins a 4t d’EP) al seu dispositiu mòbil,
si us plau, posis en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic:

informatica@escolesarrels.com

