
TUTORIAL 

 

0. Accés a la plataforma 

 

L’entorn virtual d’aprenentatge amb què podràs interaccionar des de casa amb els 

companys i professors actua com un centre i una aula virtual que, a més, et permetrà 

treballar en qualsevol dispositiu (ordinador, pissarra digital, tauleta, etc.). 

 

Per accedir-hi: 

 

Pas 1: Ves al web www.weeras.com o a https://teide.weeras.com/, preferiblement amb el 

navegador Chrome. 

 

Pas 2: Introdueix-hi les credencials facilitades per l’editorial o el centre (correu electrònic i 

contrasenya o clau alfanumèrica) i fes clic a Inicia sessió. Si és la primera vegada que 

entres a l’entorn, n’hauràs d’acceptar els termes i condicions clicant al marge inferior dret 

del document. 

 

Una vegada dins, veuràs a l’esquerra un menú general i a la part central els continguts 

associats al teu compte, cadascun amb un menú d’accés ràpid específic. 

 

 

http://www.weeras.com/
https://teide.weeras.com/


4. Com puc fer servir els llibres digitals multimèdia? 

 

Com pots veure, a la teva pàgina d’inici, just al centre, hi surten totes les cobertes dels 

llibres.  

 

Fes clic a la coberta d’un llibre qualsevol per carregar-ne la primera pàgina. La navegació 

per un llibre digital multimèdia és senzilla i intuïtiva: es pot fer utilitzant les icones de les 

fletxes de la barra lateral dreta o navegant per l’índex del llibre (icona del cercle blau de la 

dreta). 

 

(icona X) Tanca el llibre i deixa al descobert la pàgina de vinyetes, que permet obrir en cada 

vinyeta diferents unitats o activitats en l’ordre que vulguis per preparar les classes, fer una 

activitat amb el text al costat, etc. 

 

(icona pantalla completa) Pantalla completa. Per sortir-ne, polsa la tecla «Esc» o fes clic a la 

icona (icona sortir pantalla completa). 

 

(icones cercles) El primer cercle indica la unitat on ets; el segon, el número de pàgina de la 

unitat o el número d’activitat. 

 

(icona dibuix) S’activa per poder dibuixar i pintar sobre la pantalla. Apareix un nou menú de 

colors, pinzells, etc. 

 

(icona cercle blau) El cercle blau és el menú intern del llibre. Dona accés a l’índex complet 

del llibre digital multimèdia i permet navegar per les seves unitats, apartats i activitats. 

 

(icona cor) Afegeix aquest apartat a Preferits. El pots fer servir com un punt de llibre, per 

senyalar un contingut important, etc. 

 

(icona bafarada) Permet afegir un comentari o una nota en aquest apartat. A més, el 

professor/a pot ampliar el contingut de l’apartat posant-hi notes o enllaços. 

 

(icona llapis) S’activa quan la pàgina on ets té activitats relacionades. Si hi fas clic, trobaràs 

les activitats. 

 

(icones fletxes) Permeten passar endavant o endarrere una per una les pàgines del llibre 

digital multimèdia. 

 

(icona quadrats petits) És un accés ràpid a les vinyetes. 

 

5. Com puc seguir l’actualitat d’una assignatura a través de les entrades dels blogs? 

 

A la coberta de cada llibre digital multimèdia hi ha icones d’accessos ràpids. Una de les 

icones et porta directament al blog d’aquesta assignatura.  

 

Aquí el docent pot anar afegir informacions del teu interès, ampliar continguts de 

l’assignatura o, fins i tot, encarregar-te alguna tasca col·laborativa.  

 



6. Quin tipus d’activitats hi ha al llibre i com les he de fer? 

 

Al llibre aniràs trobant diferents activitats. N’hi ha de dos tipus: autocorrectives i de resposta 

oberta. 

 

‒ Activitats autocorrectives: Algunes d’aquestes activitats són de triar la resposta 

correcta, altres de relacionar, n’hi ha en què es tria entre veritable i fals, i també n’hi ha 

d’omplir buits. 

 

Una activitat autocorrectiva finalitza quan s’ha completat correctament i apareix un cartell 

amb una nota. L’activitat compta els encerts i errors comesos. L’objectiu és resoldre 

satisfactòriament totes les tasques. Algunes activitats tenen més d’una pàgina. Cal fixar-s’hi 

bé abans de contestar. 

 

Consell: A les activitats d’omplir buits es té en compte l’ortografia. Per tant, cal estar alerta 

a l’hora d’escriure els mots que hi falten. 

 

‒ Activitats de resposta oberta: Aquest tipus d’activitat requereix que escriguis un text per 

contestar allò que et demana l’enunciat. Una vegada ho hagis fet, repassa bé la teva 

resposta i fes clic a la icona del triangle de la dreta. 

 

Consell: Si estàs escrivint la resposta d’una activitat, però encara no la vols enviar al 

professor/a, fes clic a la icona del disquet de la dreta i reprèn la redacció de la resposta més 

tard. Quan estigui llesta, prem la icona del triangle de la dreta per enviar-la. 

 

7. Com puc accedir a l’informe d’activitats? 

 

Totes les notes de les activitats que vas fent queden reflectides a l’informe d’activitats. 

 

Pas 1: Ves al menú de l’esquerra i fes clic a Informe d’activitats. 

 

Pas 2: Defineix si vols veure els informes en conjunt (si vols veure totes les notes d’una 

unitat) o per activitats (si només vols saber la nota d’una activitat concreta). 

 

Pas 3: Selecciona el llibre, tria una unitat i fes clic a Cerca. 

 

Pas 4: Les activitats interactives generen directament una nota, que podràs veure a la 

casella corresponent. Les activitats de resposta oberta realitzades presenten la icona d’un 

llapis a la seva casella si estan pendents de correcció. Clica a la nota d’una activitat quan 

estigui corregida per visualitzar la correcció que hi ha afegit el professor/a. Podràs veure 

també la mitjana de totes les activitats que tenen nota. 

 

 

8. Com puc accedir al paquet d’activitats que m’ha enviat el professor/a? 

 

Podria ser que el teu professor/a t’enviés un paquet d’activitats que ha preparat 

específicament per a tu o per a la teva classe. 

 



Pas 1: Ves al menú de l’esquerra i fes clic a Paquet d’activitats. 

 

Pas 2: Aquí podràs veure tots els paquets d’activitats que t’hagin enviat els teus professors. 

Veuràs que hi posa la data límit que tens per fer totes les activitats de cada paquet. 

 

Pas 3: Fes clic a la coberta del paquet i comença a fer les activitats de la llista. Recorda’t 

d’enllestir-les totes abans que acabi el termini. 


