How do I start each class in LaunchEd?
Follow these steps

Log into your laptop.
Open Google Chrome by double-clicking on the
icon.

In the URL space, type: launch.ocps.net

Use the same Username and Password you entered
to log into the computer to Sign in to LaunchPad.

Click on the Canvas OCPS icon

This is your Canvas Dashboard where you will see a
tile for each one of your classes. Here is a sample
tile for an Advanced Placement class to give you an
example of what you will see.

Click on the tile.
Each period the first thing you will do is check the
Announcements tab, by clicking on it.
(Announcements tab is found on the left
hand side of the screen.)
Here you will read your announcements for the day
and follow the directions for your classwork.
Many teachers will be using Big Blue Button for
their instruction. You can find BBB under the
Conferences tab.
When a conference/BBB opens you will see a Join
button. Click Join to begin the conference.
Be sure to watch the clock and follow the directions given by your teacher.
At the end of the class you will go back and follow steps the same steps for your next period.
To see a Daily Planner to assist students visit: https://tinyurl.com/HWMSLaunchEdPlanner

¿Cómo comienzo cada clase en LaunchEd?
Sigue estos pasos

Inicie sesión en su computadora portátil.
Abra Google Chrome haciendo doble clic en el
icono.

En el espacio URL, escriba: launch.ocps.net

Use el mismo nombre de usuario y contraseña que
ingresó para iniciar sesión en la computadora para
iniciar sesión en LaunchPad.

Haga clic en el ícono Canvas OCPS

Este es su Panel de lienzo donde verá un mosaico
para cada una de sus clases. Aquí hay un mosaico
de muestra para una clase de Colocación avanzada
para darle un ejemplo de lo que verá.

Haz clic en el mosaico.
Cada período, lo primero que debe hacer es
verificar la pestaña Anuncios, haciendo clic en ella.
(La pestaña Anuncios se encuentra en el
lado izquierdo de la pantalla).
Aquí leerá sus anuncios del día y seguirá las
instrucciones para su trabajo de clase.
Muchos maestros usarán Big Blue Button para su
instrucción. Puede encontrar BBB en la pestaña
Conferencias.
Cuando se abre una conferencia / BBB, verá un
botón Unirse. Haga clic en Unirse para comenzar la
conferencia.
Asegúrese de mirar el reloj y siga las instrucciones dadas por su maestro.
Al final de la clase, regresarás y seguirás los mismos pasos para tu próximo período.
Para ver un Daily Planer para ayudar a los estudiantes a visitar: https://tinyurl.com/HWMSLaunchEdPlanner

Você conhece cada classe no LaunchEd?
Siga esses passos

Faça login no seu laptop.
Abra o Google Chrome clicando duas vezes no
ícone.

No espaço da URL, digite: launch.ocps.net

Use o mesmo nome de usuário e senha que você
digitou para efetuar login no computador para
efetuar login no LaunchPad.

Clique no ícone Canvas OCPS

Este é o seu Painel de Lona, onde você verá um
mosaico para cada uma das suas aulas. Aqui está
um exemplo de bloco para uma classe de canal
avançado para dar um exemplo do que você verá.

Clique no mosaico.
A cada período, a primeira coisa a fazer é verificar a
guia Anúncios clicando nela.
(A guia Anúncios está no lado esquerdo da
tela.)
Aqui você lerá seus anúncios do dia e seguirá as
instruções para o trabalho da classe.
Muitos professores usarão o Big Blue Button para
suas instruções. Você pode encontrar BBB na guia
Conferences.
Quando uma conferência / BBB for aberta, você
verá o botão Participar. Clique em Ingressar para
iniciar a conferência.
Certifique-se de olhar para o relógio e siga as instruções dadas pelo seu professor.
No final da aula, você retornará e seguirá as mesmas etapas para o seu próximo período.
Para ver uma plaina diária para ajudar os alunos, visite: https://tinyurl.com/HWMSLaunchEdPlanner

