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Tots els vídeotutorials de 
BlinkLearning aquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Com canviar d’usuari  

Si disposes d'un o diversos usuaris en BlinkLearning i utilitzes un mateix dispositiu 
compartit, podràs tancar sessió per a canviar d'usuari. El procés depén si accedeixes a 
través del web o a través de l'App. 

• A través del web 

Fes clic en la imatge del teu perfil i selecciona   TANCAR SESSIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornaràs a la pantalla d'inici per a iniciar sessió amb altra adreça electrònica i 
contrasenya. 
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• A través de l’App 

L'App realitza una descàrrega personalitzada del contingut que tens dins del teu usuari, 
ocupant espai en el teu dispositiu del tipus que sigui (mòbil, ordinador, tauleta, 
chromebook) o del sistema operatiu (Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome OS, Android). 
Per a poder canviar d'usuari dins de la mateixa sessió, és necessari eliminar de les teves 
aplicacions per a tornar a descarregar-la i així instal·lar el teu nou usuari. 

 

 

Aquest és el funcionament habitual de l'App i no permet passar d'un usuari a un altre de 
forma més immediata, ja que no funciona com un navegador web, sinó que descarrega 
el contingut i l'allotja en el teu dispositiu. Una altra manera de tenir dues Apps amb 
diferents usuaris en un mateix dispositiu seria tenint diverses sessions d'inici en el teu 
dispositiu (per exemple, una sessió d'administrador i una altra de convidat). 

 

És important tenir en compte que, en eliminar la teva App no estàs esborrant el teu compte, 
mantindràs el teu usuari amb tot (llibres, classes, qualificacions, missatges…) i podràs 
tornar a instal·lar-lo de nou en qualsevol moment.  

 

                             Necessites ajuda? 

Escriu-nos a clientes@grupoanaya.com. 
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