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Manual per famílies

per accedir a l’espai virtual de famílies d’alumnes amb sordesa de 0 a 12 anys

del CREDA Tarragona

Ets usuari de Facebook? Si la resposta és SI passa al pas 3, si és que NO segueix 

les indicacions des del principi.

1. Com accedir per primer cop?

Entra a la pàgina  

www.facebook.com  i crea 

un compte d’usuari, és a 

dir Registra’t

 Un cop registrat se t’enviarà automàticament un correu electrònic a l’email que 

has posat. Has d’anar al teu correu i activar el perfil.

2.Com entrar al Facebook una vegada registrats?

Entra a www.facebook.com

1. Posa el correu electrònic amb

el qual t’has registrat

2. Posa la contrasenya 

3. Polsa Entrar
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Una vegada entrat, et 

sortirà una pantalla d’inici 

similar a la següent:

3. Com em faig amic del Facebook Creda Tarragona?

Primerament has de buscar el nostre facebook, posant el nom Creda Tarragona a la

barra de búsqueda, tal com mostra la imatge:

 

Una vegada trobat, clica i envia 

una sol·licitud d’amistad: Agregar

a mis amigos i espera a que els 

administradors del Creda 

Tarragona t’acceptin la teva 

sol·licitud d’amistat.
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Un cop ja siguis amic del Creda 

Tarragona has de buscar el grup Petits

i mitjans del CREDAT copiant l’enllanç

seguent a la barra de navegació que 

hi ha a la part superior de la pantalla 

amb el teu perfil de facebook obert. 

A pesar, de ja ser amic del Creda 

Tarragona, has de sol·licitar 

“Unirse al grupo” i esperar a que 

els administradors acceptin la teva 

sol·licitud d’accés per pertànyer al 

grup Petits i Mitjans del CREDAT.

Un cop siguis admès al grup 

Petits i Mitjans del CREDAT  

podràs accedir-hi mitjançant 

l’accés directe que hi ha en la part

esquerra del teu facebook.
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Enllaç del grup  Els petits del CREDA Tarragona:

https://www.facebook.com/groups/elspetitsdelCREDATarrragona/
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Al nostre Facebook, entre d’altres coses, podeu fer... 

iniciar nous temes

 Comentar temes (post) que han iniciat uns altres                                           

 Penjar fotos, enllaços, documents

Donar a ME GUSTA si t’agrada el comentari

Eliminar un comentari que tu has escrit (no es poden eliminar comentaris 

d’altres, només els teus)

Benvinguts i...

ENDAVANT!
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